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تقديـــــم

توقع صندوق النقد الدولي حدوث انحسار يف معدالت اجلباية الضريبية احلكومية يف املستقبل، مشيراً إلى مجموعة من 
األســباب واملســوغات التــي تدعــم هذه التوقعــات؛ حيث يُعتبر منــو احلركات التجارية بني الشــركات املتعددة اجلنســيات 
وازدياد التســوق العابر للحدود، وانتشــار ظاهرة انتقال العمالة املاهرة الى الدول الغربية، والتوســع يف اســتخدام التجارة 
االلكترونيــة كبديــل عــن التجارة التقليديــة مرافقاً لظهور أدوات مالية جديدة كالعمالت الرقمية، عدا عن انتشــار ظاهرة 

الهروب إلى »املالذات الضريبية«.

بــدأت هــذه القائمــة الطويلــة مــن األســباب التــي أقلقــت رؤســاء احلكومات تلقــي بظاللها من خــالل توجهــات احلمائية 
االقتصاديــة التــي أصبحــت منتهجــة يف بعض الدول. وكان من أبرزها اخلالف الذي ظهــر بني الواليات املتحدة األمريكية 
واحلكومة الفرنسية حول التعامل الضريبي مع مجموعة »اجلافا« )جوجل، أمازون، فيسبوك، وأبل( والذي أثار موجة من 
التصعيــد بــني احلكومتني من خالل اللعب على الرســوم اجلمركيــة والضرائب املتفق عليها بينهما. قادت موجة الهلع هذه 
دول العالــم إلــى التوافــق مــن خــالل التكنولوجيا علــى تبادل املعلومــات العابرة للحــدود عن دافعي الضرائب مســتخدمي 
التجارة االلكترونية، حيث تتضمن معظم االتفاقيات الضريبية الثنائية التزاماً بتبادل املعلومات بني الســلطات الضريبية، 
وذلــك ملواجهــة اآلثــار الســلبية للعوملــة وخاصــة حتصيــل العائــدات الضريبية، وهــذا ما بدأت بــه بالفعل منظمــة التعاون 

االقتصادي والتنمية )OECD( ومعها االحتاد األوروبي.

يف ظل هذا النقاش العاملي حول التجارة االلكترونية، وبعد أن اتخذت وزارة املالية الفلســطينية عدداً من اخلطوات التي 
ميكن وصفها بأنها استشعار خلطر هذا القطاع على معدالت اجلباية الضريبية يف املستقبل، مثل فرز موظف متخصص 
ملراقبة طرود البضائع التي تصل عبر البريد الفلسطيني، باإلضافة إلى رصد وتتبع بعض الشركات التي متارس نشاطات 
جتارية الكترونية يف مناطق مختلفة من فلســطني، قام املعهد الفلســطيني للمالية العامة، وبالتوازي مع إجراءات الوزارة، 
بالتفكير مبشروع إصالح كامل لهذا القطاع. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي ستقدم تشخيصا اوليا لواقع التجارة 

االلكترونية يف فلسطني وآفاق تنظيمه.

 ،)AFD( كما قام املعهد املالي ومن خالل املشــروع الفرنســي لدعم املعهد الفلســطيني، املمول من الوكالة الفرنسية للتنمية
واملنفذ من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية )Expertise France(، بدعوة خبراء فرنسيني متخصصني باملعاجلات 
الضريبية املرتبطة بالتجارة االلكترونية  للوقوف على هذا املوضوع ومناقشته عن كثب مع اجلهات ذات العالقة يف وزارة 
املاليــة، حيــث عقــد املعهد عددا من ورشــات العصــف الذهني وأخرى توعوية حــول هذا القطاع املســتجد على االقتصاد 
الفلسطيني، وذلك لضرورة البدء بالتفكير بجاهزية الوزارة ملواجهة تأثيره على معدالت اجلباية الضريبية، واخلروج بعدد 
من االستنتاجات والتوصيات التي قد تكون مبثابة خارطة طريق لبناء سياسات فّعالة تستهدف قطاع التجارة االلكترونية.

يســر املعهد املالي ومعهد أبحاث السياســات االقتصادية الفلســطيني )ماس( املكلف بإعداد الدراســة، أن يضعا نتاج هذا 
التعــاون البحثــي بــني يــدي القــارئ العام واملتخصــص، آملني أن يكــون مرجعا حديثا يعتمــد عليه الدارســون لهذا القطاع 
الناشــئ، وما يرتبط به من حتديات شــائكة قد تواجه االقتصاد الفلســطيني، ســواء على مســتوى التحوالت الهيكلية 

املطلوبة أو التشريعات الناظمة لعمله.

نهاد يونس
المكلف بمهام المدير العام

المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب

رجا خالدي
المــــــدير العــــــــــام
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الملّخص التّنفيذي

تعاظم حجم التجارة اإللكترونية خالل العقدين املاضيني ليصل إجمالي قيمتها عاملياً إلى 25.6 تريليون دوالر يف 
العام 2018 )وهو ما يعادل %30 من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي( حسب تقديرات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنميــة )أونكتــاد(، وهــو مــا خلق حتدياً كبيراً لألنظمة الضريبية التقليدية املبنية، بشــكل أساســي، على جتارة 
الســلع املاديــة التي يســهل تتبعها وحصرهــا، وللحكومات يف معظم دول العالم التي باتــت تواجه حتدياً مزدوجاً؛ 
يتمثــل يف احلفــاظ علــى عائداتها الضريبية نتيجة لتطور التجارة اإللكترونية، ويف الوقت نفســه عدم إعاقة منو 
الســوق اإللكترونــي والتنمية املرتبطة بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومــات واالقتصاد الرقمي.  لذلك، يعتبر وضع 
السياسات الضريبية اخلاصة بالتجارة اإللكترونية، مبا يحقق التوازن بني األهداف املالية واألهداف االقتصادية 

من القضايا احملورية لكل من الدول املتقدمة والنامية على حد سواء.

يف فلســطني، اتســع نطاق التجارة اإللكترونية خالل الســنوات األخيرة، وهو ما يتمثل يف النمو الكبير يف الطرود 
البريديــة الــواردة مــن خارج فلســطني من خالل البريد الفلســطيني )أكثر من 900 ألف مــادة بريدية خالل العام 
2019، وبنمو نســبته %44 عن العام 2018(، وهو ما أكدت عليه، أيضاً، كل من بيانات مســح تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف فلسطني للعام 2019 الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني التي أشارت إلى أن 8.1% 
من األفراد )18 سنة فأكثر( يف فلسطني قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر اإلنترنت، وبيانات مؤمتر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية )األونكتاد( التي أشــارت إلى أن نســبة املتســوقني على اإلنترنت )15 ســنة فأكثر( يف فلســطني، 
بلغــت %8 مــن إجمالــي مســتخدمي اإلنترنــت يف العــام 2017، و%4 مــن إجمالــي الســكان.  كما شــهدت التجارة 
اإللكترونية يف فلســطني طفرة يف النمو خالل الشــهور األخيرة بســبب حالة الطوارئ، وما رافقها من إجراءات 
احلكومة الفلســطينية للحد من احلركة بني مختلف املناطق الفلســطينية للحد من انتشــار فايروس كورونا الذي 
ضرب األراضي الفلسطينية يف بداية شهر آذار من العام 2020، ما دفع أعداداً متزايدة من املستهلكني إلى شراء 
احتياجاتهم من السلع واخلدمات من خالل مواقع التسوق اإللكتروني العاملية واحمللية التي ارتفع عددها، بشكل 

ملحوظ، أيضاً خالل الفترة األخيرة.

مــن أجــل مواكبــة التطورات التي حتدث للتجارة اإللكترونية يف فلســطني، يجب فهم البيئة احمليطة بها، التي من 
شأنها أن ترتقي بهذا القطاع املهم يف حال تهيئتها بشكل مناسب وحتسني عناصرها لتكون عاماًل محفزاً ودافعاً 
لتطور التجارة اإللكترونية وانتشــارها بني مختلف فئات املجتمع.  تتركز البيئة احمليطة بالتجارة اإللكترونية يف 
أربعة محاور أساســية؛ وهي: البنية التحتية الرقمية، آليات الدفع، البريد الفلســطيني وشركات التوصيل، البيئة 

القانونية.

تشــكل البنيــة التحتيــة الرقمية القاعــدة التي تقوم عليها منصات التجارة اإللكترونية؛ أي إن النمو يف اســتخدام 
وسائل تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات على مستوى األفراد واملؤسسات سيساهم، بشكل كبير، يف توفير البيئة 
الرقمية التي من شأنها أن تساعد على انتشار التجارة اإللكترونية والدفع بها إلى األمام.  تشير األرقام إلى منو 
كبير يف اســتخدام اإلنترنت يف فلســطني خالل الســنوات املاضية، وهو ما تظهره، بوضوح، اإلحصاءات الصادرة 
عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلســطيني يف مســح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للعام 2019، حيث ارتفعت 
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نســبة األســر التي لديها إمكانية النفاذ إلى اإلنترنت يف فلســطني، من حوالي %52 العام 2017، إلى حوالي 80% 
العام 2019، كما حصل هناك منو كبير يف استخدام الهاتف الذكي على مستوى األفراد واألسر.

يعتبر تدني مستويات الشمول املالي من املعيقات لتطور التجارة اإللكترونية، وبخاصة أنشطة التجارة اإللكترونية 
مــن خــالل مواقــع التســوق العامليــة، حيــث أدى النمو البطــيء يف تبنــي تكنولوجيــا املدفوعات، أو وســائل الدفع 
اإللكتروني يف فلســطني، إلى تبني أشــكال أخرى للدفع مثل طريقة الدفع عند االســتالم، التي تشــكل الوســيلة 
األكثر شــيوعاً للتســوق اإللكتروني يف العالم العربي، وعدد كبير من الدول النامية.  تشــير األرقام الصادرة عن 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن %86.5 من الفلسطينيني الذين قاموا بالشراء عن طريق اإلنترنت، 
اســتخدموا وســيلة الدفــع النقــدي عند االســتالم، بينما %15.2 اســتخدموا الدفع عن طريق بطاقــة ائتمان عبر 
اإلنترنت، و%7.5 استخدموا بطاقة اخلصم املباشر، أو التحويل املصريف اإللكتروني عبر اإلنترنت، وفقط 3.7% 
اســتخدموا خدمات الدفع عبر اإلنترنت )PayPal(.  إال أن هذا التفضيل لوســيلة الدفع عند االســتالم من قبل 
عــدد كبير من املتســوقني يف فلســطني، يشــكل حتديــاً كبيراً من وجهة نظر شــركات التجــارة اإللكترونية احمللية 
بسبب التكلفة املرتفعة لنقل املخزون واملعدالت املرتفعة لرفض االستالم، حيث يصر العديد من املستهلكني على 
فحص املنتجات قبل دفع ثمنها.  وشهدت بداية العام احلالي )2020(، منواً يف خدمات املدفوعات يف فلسطني، 
حيث أصدرت ســلطة النقد تراخيص لســت شــركات تقدم هذه اخلدمات، وبدأت بعضها مثل »جوال باي« و«بال 
بــاي« وبطاقــات الــكاش التــي ال تتطلــب فتح حســاب بنكي.  من املتوقع أن يســاهم تطور خدمــات املدفوعات يف 
فلســطني يف ســد الفجــوة احلالية يف وســائل الدفع اإللكترونــي، وتقليل االعتماد الكبير علــى طريقة الدفع عند 

االستالم، وما يرافقها من إشكاليات.

تعتبر خدمة البريد عنصراً مهماً يف التجارة اإللكترونية على املستوى الدولي، وبشكل أساسي يف حالة املنتجات 
السلعية، حيث تؤثر سرعة وفعالية خدمات البريد وشركات التوصيل على التجارة اإللكترونية.  تتعرض التجارة 
اإللكترونيــة يف فلســطني ملعيقــات من االحتالل اإلســرائيلي مشــابهة لتلك التــي تواجهها التجــارة التقليدية؛ من 
ســيطرة إســرائيلية على املعابر بني فلســطني والعالم، وإجراءات التفتيش والتأخير املتعمد التي تفرضها على كل 
مــن الصــادرات والــواردات، ورمبــا يزداد األمــر تعقيداً يف حالة التجارة اإللكترونية بســبب تعّمد إســرائيل حجز 
الطــرود البريديــة لفتــرة طويلة قد تصل لســنوات.  يشــتكي املســؤولون يف البريد الفلســطيني مــن نقص الكادر 
البشري وضعف البنية التحتية اللوجستية اخلاصة بالفرز والنقل، فمع النمو الكبير يف الطرود البريدية الدولية 
الــواردة )بلغــت نســبة النمو حوالي %44 بني العامــني 2018 و2019(، فإن عدد املوظفني يف البريد واجلمارك غير 
كاٍف ملتابعة فرز وتوزيع البريد سواء الداخلي أو اخلارجي، حيث إن هناك 370 موظفاً فقط يعملوا يف 82 مكتباً 
بريديــاً يف الضفــة الغربيــة، وهــذا يضــع أعباء كبيرة على املوظفــني.  من العقبات أمام التجــارة اإللكترونية على 
الصعيد احمللي، أيضاً، عدم وجود ترقيم وترميز للمســاكن واملنشــآت يف فلســطني، وعدم وجود بطاقات الهوية 
الرقميــة للمواطنــني، وضعــف األمتتــة يف إدارة العمليــات اخلاصــة بالبريــد الفلســطيني، وعدم اعتمــاد التوقيع 
اإللكترونــي إلــى اآلن، وإشــكاليات عــدم اعتمــاد بطاقات االئتمــان اإللكترونية الفلســطينية لدى بعض شــركات 
التســوق والتجــارة اإللكترونيــة الدوليــة، وانخفــاض التركيــز علــى تصديــر املنتجــات احمللية، من خــالل التجارة 

اإللكترونية، واالقتصار على االستيراد فقط.
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يعتبر اإلطار القانوني من أهم عناصر البيئة احمليطة بالتجارة اإللكترونية، لذلك قامت الدراســة بتحليل معمق 
يف القوانني واألنظمة احلالية التي من املفترض أن تنظم عمل أنشطة التجارة اإللكترونية.  وبينما تتيح األنظمة 
والقوانني احلالية املجال أمام األفراد واملؤسســات ملمارســة أنشــطة التجارة اإللكترونية، فإن غياب الوضوح يف 
األنظمــة والتشــريعات احلاليــة ســائد علــى تطور هــذا القطاع؛ حيــث تتصف البيئــة القانونيــة احلالية احمليطة 
بالتجارة اإللكترونية يف فلسطني بالضعف وعدم التكامل، فهي مزيج من القوانني القدمية التي تطبق، منذ وقت 
طويــل، علــى التجــارة التقليدية، ومت تعميمها لتطبق على حالة التجارة اإللكترونيــة، وبعض القوانني واإلجراءات 
اجلديدة التي لم يتم تنفيذ بعضها إلى اآلن.  على الرغم من ذلك، فإن القوانني احلالية توفر األسس التنظيمية 

للقوانني واللوائح املستقبلية األكثر اختصاصاً لتنظيم التجارة اإللكترونية.

تتزامن الفجوة يف القوانني واألنظمة املتعلقة بالتجارة اإللكترونية يف فلســطني مع نقص يف الرؤيا لدى اجلهات 
ذات العالقة عن التأثير اإليجابي احملتمل لهذا النوع من التجارة على االقتصاد الفلسطيني، ويف غياب اآلليات 
والوســائل املناســبة لتطبيــق املؤسســات احلكوميــة لألنظمة احلالية، وعــدم وضوح للجهة التي يقــع على عاتقها 
تطبيق القوانني واإلجراءات التنظيمية املختلفة، ما ينعكس على قدرة اجلهات املنظمة على تطبيق هذه القوانني، 
وامتثــال املســتهلكني والشــركات لهــا.  يوجــد حاليــاً أربع مؤسســات رســمية )حكوميــة( يقع على عاتقهــا تنظيم 
اجلوانــب املختلفــة للتجــارة اإللكترونية، وهي: وزارة االقتصاد الوطني، وزارة املالية، ســلطة النقد الفلســطينية، 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.  تتابع وزارة االقتصاد تســجيل الشــركات اخلاصة بالتجارة اإللكترونية، 
كمــا تتابــع دائــرة حماية املســتهلك حقوق املســتهلكني وأداء الشــركات.  يحتاج القانون احلالي حلماية املســتهلك 
تعديالت ولوائح تفصيلية خاصة مبســتخدمي التجارة اإللكترونية التي ستســاعد على ضبط الســوق وشــركات 

التجارة اإللكترونية التي تعمل بشكل غير رسمي، وتضر بكل من املستهلكني وقطاع التجارة اإللكترونية.

تشــرف وزارة املاليــة علــى حتصيل الضرائب اخلاصة بالتجارة اإللكترونية، الذي ميثــل حتدياً كبيراً من الناحية 
العمليــة ألســباب عديــدة؛ أبرزهــا عــدم كفايــة العنصر البشــري العامــل يف مجال مراقبــة هذه الطــرود وتتبعها 
وفرزها، وانخفاض القدرات التقنية لدى وزارة املالية والبريد الفلســطيني التي من شــأنها رصد أنشــطة البريد 
الدولي الوارد بشــكل ســريع وفعال.  من خالل متابعتهم حلجم وطبيعة املشــتريات التي يتم شــراؤها من خالل 
مواقــع التســوق العامليــة، والتــي متــر مــن خالل البريــد الفلســطيني، ال ترى كل مــن وزارة املاليــة واإلدارة العامة 
للجمــارك أن قطــاع التجــارة اإللكترونيــة يف فلســطني كبيــر مبا فيــه الكفاية حاليــاً من أجل تشــديد اإلجراءات 
الضريبية عليه، لكنها يف الوقت نفسه، بحاجة لتطوير دورها الرقابي من خالل تبني أنظمة فعالة تواكب التطور 
يف التجارة اإللكترونية، مثل نظام أرشفة التواقيع الذي ال يزال غير معتمد من قبل الوزارة، كما أن هناك حاجة 
ماســة إلــى تطوير دورهــا الرقابي، من خالل توعية الكوادر الضريبية بالتجــارة اإللكترونية وحتدياتها، وتدريبها 

على آليات رصد الطرود املخصصة للتجارة اإللكترونية.

تعتبر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مســؤولة عن تطوير البنية التحتية التكنولوجية املطلوبة التي متّكن 
التجارة اإللكترونية من النمو والتطور، كما تنظم وتشرف على عمل البريد الفلسطيني وشركات التوصيل.  ملسنا 
وجــود ضعــف يف الرقابة على شــركات التوصيــل اخلاصة، وعدم وضوح يف معايير اإلبالغ عــن الطرود البريدية 
املخصصــة للتجــارة إلــى اإلدارات العامــة للضرائــب.  كما يوجد تداخــل يف العمل والصالحيــات، وانخفاض يف 
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مســتوى التعــاون مــا بني وزارة االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات والوزارات األخرى فيمــا يخص موضوع الرقابة 
على أنشطة التجارة اإللكترونية، وغياب التنسيق حول القضايا املستجدة يف هذا املجال.

تقــع علــى عاتق ســلطة النقد مســؤولية تنظيــم عمل البنوك ومقدمــي خدمات الدفع اإللكتروني.  عملت ســلطة 
النقــد، حديثــاً، علــى إصدار التشــريعات والتعليمات اخلاصة بشــركات املدفوعات، لكن احلاجة ما زالت ماســة 
لتســهيل اإلجــراءات اخلاصــة بترخيــص عدد آخر من شــركات املدفوعات علــى غرار »جوال باي«، وأيضاً نشــر 
الوعي بني املواطنني من أجل التوجه إلى هذا النوع من أساليب الدفع، ولتشجيع التجارة اإللكترونية اخلارجية، 
ولتجنب اإلشــكاليات العديدة التي يخلقها نظام الدفع عند التســليم الذي يعتمد عليه عدد كبير من املســتهلكني 

الذين يتسوقون عبر اإلنترنت، وبخاصة داخلياً.

توصلت الدراسة إلى ضرورة تبني استراتيجّية مختلفة للقوانني الناظمة للتجارة اإللكترونية؛ سواء املدى القصير، 
أو املتوسط، والطويل، فاملطلوب، يف الوقت احلالي، هو تبني أنظمة وإجراءات أكثر فعالية وليس قوانني جديدة.  
هناك حاجة لتشكيل جلنة حكومية لتنسيق اجلهود بني اجلهات ذات العالقة وتسهيل تبادل املعلومات فيما بينها، 
فمــن الواضــح غياب التنســيق بني اجلهات ذات العالقة يف تنظيم التجــارة اإللكترونية، وتداخل يف الصالحيات، 
وعــدم وضــوح الــدور املنــوط بكل جهة من أجــل تطبيق اإلجــراءات املطلوبة، وحتديد املســؤوليات وخطط العمل 
الالزمة لذلك.  كما توجد ضرورة لتوحيد شركات التجارة اإللكترونية يف جسم تنظيمي، أو تشكيل نقابة خاصة 
بها تقوم بدور اإلشــراف على أنشــطة هذه الشــركات ومتثيلها يف اللجان احلكومية ذات العالقة بتنظيم التجارة 
اإللكترونيــة، وبخاصــة يف ظــل االزدياد الكبير يف عددها، الذي سيســاعد هذه الشــركات على التفاوض، بشــكل 

أفضل، مع شركات املدفوعات ومواجهة املنافسة اخلارجية مع مواقع التسوق العاملية.
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1- المقّدمة

أدى التطــور الســريع يف تقنيــات االتصــال وتكنولوجيــا املعلومــات خــالل العقديــن األخيرين إلى تعاظــم التجارة 
اإللكترونيــة ليصــل إجمالــي قيمتها عاملياً إلى 25.6 تريليون دوالر حســب تقديرات مؤمتــر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )أونكتاد(.1  لقد وفرت هذه التجارة إمكانية قيام شــركات األعمال ببيع الســلع واخلدمات للمســتهلكني 

حول العالم بطرق سهلة وسريعة، مستغلة النمو الكبير يف وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

لقد خلق النمو الســريع للتجارة اإللكترونية خالل العقدين املاضيني، واالنتقال من البيئة التجارية التقليدية إلى 
البيئــة التجاريــة الرقميــة املعتمــدة علــى التكنولوجيــا الرقمية، حتديــاً كبيراً أمــام صانعي القرار حــول األنظمة 
الضريبيــة التــي ميكــن اســتخدامها حلكمهــا )الشــوابكة، 2007(، حيث تشــكل التجــارة اإللكترونية حتديــاً كبيراً 
لألنظمــة الضريبيــة التقليديــة املبنية، بشــكل أساســي، على جتارة الســلع املادية التي يســهل تتبعهــا وحصرها.  
لذلــك، أصبحــت احلكومــات )بشــكل خــاص اإلدارات الضريبيــة( يف معظــم دول العالــم تواجه حتديــاً مزدوجاً: 
احلفــاظ علــى عائداتهــا الضريبيــة نتيجة لتطــور التجارة اإللكترونية، ويف الوقت نفســه عدم إعاقة منو الســوق 
اإللكتروني والتنمية املرتبطة بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واالقتصاد الرقمي.  لذلك، يبقى التساؤل الكبير 
يف العديد من دول العالم: هل يجب أن تفرض ضريبة على التجارة اإللكترونية؟ أو حتريرها، وإذا كان ال بد من 

فرض ضرائب، فما هي التحديات التي تواجه حتصيلها؟

إن وضــع السياســات الضريبيــة اخلاصة بالتجارة اإللكترونية، مبا يحقق التــوازن بني األهداف املالية واألهداف 
االقتصادية، يعتبر من القضايا احملورية لكل من الدول املتقدمة والنامية على حٍد ســواء، فقضية عدم اســتفادة 
الدولة من العائدات الضريبية على التجارة اإللكترونية، تعتبر من القضايا احلساسة التي تتطلب سياسات فعالة 
وناجعــة ملعاجلتهــا.  تــرى العديــد من الــدول أن الكثير من السياســات الضريبية املبنية علــى املنطقة اجلغرافية 
وجهــات االختصــاص، واملفاهيــم واملصطلحات املســتخدمة يف األنظمــة الضريبية احلالية، أصبحــت غير كافية 
ملواكبة النمو الكبير يف التجارة اإللكترونية، وذلك يشــمل مفهوم اإلقامة الدائمة ملنتجات األعمال، ونقاط البيع، 
وتصنيف املنتجات التي تخضع للنظام الضريبي.  فعلى ســبيل املثال، صعوبة حتديد املوقع اجلغرايف للمشــتري 
والبائــع يف الصفقــات اإللكترونيــة اخلارجيــة، وبخاصــة يف مجــال اخلدمــات، أدت إلى إحلاق خســائر ضريبية 
بالعديد من الدول التي تنمو فيها عمليات التسوق اإللكتروني للمستهلكني احملليني )Yabar et al. 2015(.  فالتجارة 
اإللكترونية أصبحت تتيح للشركات احلصول على اإليرادات من عمليات البيع من دون احلاجة لتواجد فعلي أو 
حضــور مــادي )Basu, 2008( يف بلــد االســتهالك، ما أوجد صعوبة كبيرة أمام الســلطات الضريبية يف احلصول 
على املعلومات عن حجم الضرائب التي من املفترض أن جتنيها من التجارة اإللكترونية، ما دفع العديد من دول 

العالم إلى تطوير النظام الضريبي والتنظيمي للتجارة اإللكترونية.

فمنذ تسعينيات القرن املاضي، أدى التطور امللحوظ يف التجارة اإللكترونية يف الدول املتقدمة، إلى طرح موضوع 
الترتيبــات الضريبيــة علــى التجــارة اإللكترونية مــن قبل احلكومات واملنظمــات االقتصاديــة ذات العالقة.  وقد 
أشــارت العديد من الدراســات إلى ضرورة إعادة صياغة النظام الضريبي ليتناســب مع النمو املّطرد يف التجارة 

1 https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2345
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اإللكترونية، والتغير يف البيئة التجارية حول العالم )Pronina, 2011(، فاملفاهيم التقليدية للضرائب أصبحت غير 
قادرة على مواكبة األنشــطة التجارية التي تتم عبر الشــبكات اإللكترونية، وبشــكل خاص األنشــطة التي تتضمن 
بيع وشراء املنتجات الرقمية التي ال تقيدها حدود إقليمية.  كما طالب عدد آخر من الدراسات بضرورة املوازنة 
ما بني مواقف اجلهات الضريبية واجلمركية املتحمسة لفرض ضرائب على التجارة اإللكترونية، وبني ما يترتب 

على ذلك من تأثيرات سلبية متوقعة على التجارة اإللكترونية )عرب، 2002(.

ناقــش مؤمتــر أوتــاوا )Ottawa( يف العــام 1998 موضــوع الضرائب علــى التجارة اإللكترونية، حيــث أكدت الدول 
املشاركة على أهمية مرونة النظام الضريبي احلالي الستيعاب التطور التكنولوجي والتحول من التجارة التقليدية 
إلــى التجــارة اإللكترونيــة، وأن القوانــني الضريبيــة على التجــارة التقليدية هي نفســها التي يجــب تطبيقها على 
التجــارة اإللكترونيــة بــني الدول، ومــا لم يتم تطبيق قواعد ضريبية فَعالة وواضحة، وما لم يُعرف دافع الضرائب 
وما يترتب عليه من ضرائب، فإن هناك خطراً حقيقياً يحدق بالتجارة اإللكترونية )OECD, 2001(.  فعلى سبيل 
املثــال، مــن األمــور التي مت التأكيد عليها، بشــكل كبير، خالل املؤمتر، ضرورة وضــع ضريبة القيمة املضافة على 
املــكان الــذي يحصــل فيه االســتهالك، من أجل جتنــب إمكانية حصــول ازدواجية يف الضريبة، أو عدم اســتفادة 
 OECD,( ًالدول التي يحصل فيها االستهالك من ضريبة القيمة املضافة على املنتجات التي يتم تبادلها إلكترونيا
2001(.  إن مــن شــأن ازدواجيــة الضرائــب، وحالــة عــدم اليقني، أن تؤثرا ســلباً علــى تطور التجــارة اإللكترونية 
وتوســعها، كما أنهما تؤثران على كل من املســتهلك والبائع )Yabar et al. 2015(، لذلك من الضروري دراســة كيف 

ال ومناسب. تتم احملافظة على منو التجارة اإللكترونية مع وجود إطار ضريبي فَعّ

يف فلسطني، اتسع نطاق التجارة اإللكترونية خالل السنوات األخيرة، وشهدت طفرة يف النمو يف الشهور األخيرة 
بســبب حالــة الطــوارئ ومــا رافقها مــن إجــراءات احلكومة الفلســطينية للحد مــن احلركة بني مختلــف املناطق 
الفلســطينية للحد من انتشــار فايروس كورونا الذي ضرب األراضي الفلســطينية يف بداية شــهر آذار من العام 
2020، ما دفع أعداداً متزايدة من املستهلكني لشراء احتياجاتهم من السلع واخلدمات، من خالل مواقع التسوق 

اإللكتروني العاملية واحمللية التي ارتفع عددها، بشكل ملحوظ، أيضاً خالل الفترة األخيرة.

ال تتوفر أرقام دقيقة عن حجم التجارة اإللكترونية يف فلسطني؛ سواء الداخلية أو تلك العابرة للحدود.  ويرجع 
ذلك إلى أســباب عديدة؛ أبرزها حداثة ازدهار هذا النوع من التجارة يف األراضي الفلســطينية، وصعوبة حصر 
وحتديد طبيعة املشتريات وحجم اإليرادات الضريبية املترتبة عليها للخزينة الفلسطينية.  وعلى الرغم من ذلك، 
فإن بعض األرقام الصادرة عن البريد الفلســطيني تشــير، بشــكل واضح، إلى تنامي هذا النوع من التجارة.  فقد 
أعلن البريد الفلسطيني أنه استقبل أكثر من نصف مليون طرد خالل العام 2019، وكان أكثر من %85 منها قادم 
من الصني.2  كما أشار تقرير حديث ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( )UNCTAD, 2019(، إلى أن 
نسبة املتسوقني على اإلنترنت )15 سنة فأكثر( يف فلسطني بلغت %8 من إجمالي مستخدمي اإلنترنت يف العام 

2017؛ أي نحو %4 من إجمالي السكان.

تسير املعامالت التجارية اإللكترونية يف فضاء مفتوح بعيداً عن التنظيم القانوني، وخاصة التسويات الضريبية، 

2 amad.ps. (2019, November). Palestinian post receives over half a million postal items from abroad during 2019. Retrieved from: 
https://bit.ly/3a6mwAq
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بسبب أنها ما زالت شكاًل جديداً من أشكال النشاط االقتصادي؛ أي، مبعنى آخر، تنشط التجارة اإللكترونية يف 
فلســطني، وبخاصــة العابــرة للحــدود، مــن دون وجــود قيــود جمركيــة، أو ضريبيــة، أو حتــى وجود إطــار قانوني 
وتنظيمي محدد.  بينما تعتمد فلسطني يف جزء كبير من عائداتها الضريبية على العائدات اجلمركية املفروضة 
علــى الســلع املســتوردة، التــي تبلــغ حوالي 190 مليون دوالر شــهرياً؛3 أي ما مقداره %70 مــن إجمالي اإليرادات 
احمللية يف موازنه فلسطني،4 لذلك من املتوقع أن يؤثر ازدهار التجارة اإللكترونية سلباً على العائدات الضريبية 
يف حال عدم وجود سياســات وأنظمة ضريبية تنظم عمل هذه التجارة، ليضّمن تدفق اإليرادات الضريبية لهذا 

النوع من التجارة إلى امليزانية العامة أسوًة بالتجارة التقليدية.

يف الوقت نفسه، ازدادت مخاوف اجلهات الرسمية من االنعكاسات احملتملة لهذه التجارة على العوائد الضريبية 
واجلمركيــة يف حــال َضعــف اإلجــراءات الضريبية اخلاصة بالتجــارة اإللكترونية، وعدم شــمولها وعدم كفاءتها.  
ويزداد األمر تعقيداً يف حال التجارة اإللكترونية على السلع واخلدمات الرقمية التي تتم بشكل مباشر يف الفضاء 
اإللكترونــي، مــن دون املــرور يف الوســائل التقليديــة للــواردات الســلعية امللموســة التي متر عبر احلــدود واملعابر 
الرســمية للدولــة.  لذلــك، بــات من الضــروري مراجعة اإلجــراءات والقوانــني الفلســطينية ذات العالقة لتحليل 
إمكانيــة تنظيــم التجــارة اإللكترونيــة يف فلســطني.  ال شــك أن هــذه املســألة قد اســترعت اهتمــام وزارة املالية 
الفلســطينية، حيــث فــرزت موظفاً متخصصــاً ملراقبة طرود البضائع التي تصل عبر البريد الفلســطيني، إضافة 
إلى رصد وتتبع بعض الشركات احمللية التي متارس نشاطات التجارة اإللكترونية.  لكن يبقى هذا اإلجراء، على 
وجاهتــه، غيــر كاٍف، وبخاصة مع توســع نشــاط التجارة اإللكترونيــة احملتمل خالل الســنوات القادمة.  فالقرب 
اجلغرايف من الســوق اإلســرائيلي الذي تتســارع فيه نشــاطات التجارة اإللكترونية، وبخاصة بعد إعالن شــركة 
أمــازون عــن إطــالق عملياتهــا يف إســرائيل، ســيؤثر إيجابــاً علــى الطلــب الفلســطيني على الســلع عبــر التجارة 

اإللكترونية.

منهجية الدراسة  1-1
لتحقيق أهداف الدراســة، فإننا ســنقوم بتصنيف أنواع أنشطة جتارة السلع واخلدمات اإللكترونية الداخلية  •

واخلارجيــة، وحتديــد تلك املغطــاة بالقوانني املالية/الضريبية، ومدى كفاءة تنفيذها، وتقدمي احللول العملية 
إلدماجها يف الوعاء الضريبي.  يشمل تعريف التجارة اإللكترونية يف فلسطني التي سنقوم مبناقشتها يف هذه 

الدراسة كاًل من األنشطة التالية:
شراء بضائع من مواقع التجارة اإللكترونية العاملية بهدف االستهالك الشخصي، أو من أجل إعادة بيعها . 1

يف السوق احمللي، والتي يتم نقلها للمستهلك يف فلسطني من خالل البريد الفلسطيني، وشركات الشحن 
والتوزيــع اخلاصــة العاملــة يف فلســطني، أو مــن خــالل البريــد اإلســرائيلي.  مــن املفتــرض أن تخضــع 
املشــتريات اإللكترونيــة التــي متر عبر البريد الفلســطيني لقوانني التعرفة اجلمركيــة والقيمة املضافة، 
وهو ما يعتمد على حجم هذه املشتريات ونوعها، كذلك احلال بالنسبة للمشتريات التي يتم توزيعها من 
خالل شركات النقل اخلاصة.  إن من األهداف الرئيسية لهذه الدراسة حتديد كفاءة وشمولية القوانني 

3 https://www.aliqtisadi.ps/article/67306/ للشهر-الثاني-إسرائيل-تقتطع-42-مليون-شيكل-من-أموال-املقاصة
4	 https://www.mas.ps/files/server/20141111130215.pdf
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الضريبية التي تغطي هذا اجلزء املهم واألكثر شيوعاً من التجارة اإللكترونية يف فلسطني، وأسباب عدم 
كفــاءة التنفيــذ.  بالنســبة إلــى الســلع التــي تأتــي من خــالل البريد اإلســرائيلي، فهي خــارج نطاق هذه 
الدراســة، ألن ال ســيطرة للجانب الفلســطيني على الســلع التي متر من خالل البريد اإلســرائيلي، فهي 

تخضع للقوانني اإلسرائيلية، ويتم حتصيل الضرائب عليها لصالح وزارة املالية يف إسرائيل.
جتارة اخلدمات اإللكترونية اخلارجية )على سبيل املثال، تذاكر السفر، وبوالص التأمني، والبرمجيات، . 2

والكتب، واألفالم الرقمية، واالستشــارات، واالشــتراكات يف برامج االتصاالت اخلارجية مثل Skype و
Zoom(، التي تتم مباشــرة ما بني املتســوق يف فلســطني والبائع دون احلاجة إلى املرور من خالل البريد 
الفلسطيني، أو أي وسيلة شحن أخرى بسبب الطبيعة الرقمية لتلك اخلدمات.  يواجه املشرع الفلسطيني 
حتديــات كبيــرة يف حتديــد الضرائــب على مثل هــذا النوع من التجــارة اإللكترونية، حيــث ال تتوافر أي 
معلومات عن حجم الطلب عليها، كما أنها بحاجة إلى إطار قانوني خاص إلدماجها يف الوعاء الضريبي.  
ســنبحث خــالل هذه الدراســة اقتراح احللول العملية إلدماج جتارة اخلدمــات اإللكترونية ضمن الوعاء 

الضريبي والتحديات املرتبطة بذلك.
التســوق اإللكتروني من خالل مواقع التســوق اإللكترونية احمللية، وهي األكثر منواً يف األشــهر املاضية . 3

التي شهدت تفشي وباء كورونا يف فلسطني.  من املفترض أن تخضع شركات التجارة اإللكترونية احمللية 
للقوانــني الضريبيــة احملليــة اخلاصة بالقيمة املضافة واألرباح، لكن يبقــى التحدي األكبر هنا، أن عدداً 
كبيراً من شــركات التجارة اإللكترونية احمللية تعمل بشــكل غير رســمي، وتُدار من قبل أفراد عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي بشــكل رئيســي، ولذلك معظمهــا ال يخضع للقوانــني الضريبية احملليــة، عدا عن 

التحديات الكبيرة التي تخلقها يف ما يخص حماية املستهلك.
مراجعــة األدبيــات العربيــة والعامليــة، مــن أجــل الوقــوف علــى التجــارب الدوليــة يف تنظيــم قطــاع التجارة  •

اإللكترونية، وتطوير اإلطار القانوني والتشريعي املناسب.
مراجعــة القوانــني الفلســطينية ذات العالقــة، وعلــى رأســها قانــون رقــم )15( لســنة 2017 بشــأن املعامالت  •

اإللكترونية، وكذلك قانون املنافسة املقترح.
حتليــل األبعــاد االقتصاديــة لفــرض ضرائب على التجارة اإللكترونية على ســوق الســلع الفلســطيني، وعلى  •

خدمات البريد.
مراجعة اتفاقية باريس االقتصادية، وحتليل دورها من حيث تعزيز التجارة اإللكترونية أو تثبيطها. •
إجــراء مقابــالت مــع ممثلني عن املؤسســات الرســمية كوزارة املاليــة والتخطيــط، ووزارة االقتصاد الوطني،  •

ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ومؤسسة املواصفات واملقاييس، إضافة إلى عقد لقاءات مع خبراء 
يف التجارة اإللكترونية، وممثلني عن شركات فلسطينية تعنى بالتجارة اإللكترونية.

أهداف الدراسة  2-1

ال شــك أن تنظيم التجارة اإللكترونية يف فلســطني يواجه مصاعب عدة ناجمة عن وجود االحتالل اإلســرائيلي، 
وعدم وجود ســيطرة فلســطينية على املعابر اخلارجية، أو تلك التي تفصل الســوق الفلســطيني عن اإلســرائيلي.  
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إن أي تشــدد يف فــرض الضرائــب علــى التجــارة اإللكترونية، مبا ال يتناســب مع الواقع االقتصــادي املكبل بقيود 
االحتالل، قد يؤثر على عدالة املنافسة مع سوق السلع احمللي، كما قد يدفع املتسوقني عبر اإلنترنت إلى إيجاد 
بدائــل لوجســتية قــد تقلــل من الطلب علــى خدمات البريد الفلســطيني )احلكومي واخلاص(.  لذا، تســعى هذه 
الدراســة إلــى تقــدمي توصيــات تتعلق بتنظيم قطاع التجارة اإللكترونية يف فلســطني، من خــالل حتقيق عدد من 

األهداف التي تضم:

حتديــد البنية القانونية، واملؤسســاتية، واإلجرائية الالزمــة لتنظيم التجارة اإللكترونية ضريبياً، على نحو ال  •
يخل بتطور التجارة اإللكترونية، وال يخل بتنافسية قطاع جتارة التجزئة الفلسطينية.

حتديد العالقة التنظيمية بني الوزارات واملؤسسات ذات العالقة والبنود القانونية الواردة يف قانون رقم )15(  •
لسنة 2017 بشأن املعامالت اإللكترونية.

مراجعــة االّتفاقيــات املوقعــة مع اجلانب اإلســرائيلي، وبخاصة اتفاقية باريس االقتصاديــة، وتقييم تأثيرها  •
على أي إجراءات مستقبلية تخص تنظيم قطاع التجارة اإللكترونية.

مراجعة انضمام فلســطني إلى االتفاقيات الدولية التي تســهل عملية تبادل املعلومات بني الدول للمعاجلات  •
الضريبية املرتبطة بالتجارة اإللكترونية.

مصادر البيانات  3-1

ستعتمد الدراسة على مصدرين رئيسيني للبيانات:

املصادر الثانوية التي سيتم احلصول عليها من خالل البيانات املتوفرة يف املؤسسات ذات العالقة مثل وزارة  •
املاليــة، والبريــد، ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات، وســلطة النقد، أو من خــالل التقارير واألدبيات 

املنشورة.
املصــادر األوليــة مــن خــالل املقابــالت التــي ســنقوم بإجرائها مع اجلهــات ذات العالقــة احملتملــة بالتجارة  •

اإللكترونية مثل الوزارات، والغرف التجارية، والبريد، والقطاع اخلاص.

عينة الدراسة  4-1

بعد دراســة مســتفيضة لألدبيات، وبخاصة فيما يتعلق بدراســة جتارب الدول األجنبية والعربية يف إطار تنظيم 
وتطوير التجارة اإللكترونية، ومدى مســاهمة القطاعات املختلفة داخل هذه الدول يف هذا املجال، قمنا بتحديد 
اجلهات ذات العالقة يف فلسطني، التي من املفترض أن تلعب دوراً مهماً يف تنظيم التجارة اإللكترونية وتطويرها، 
سواء من ناحية البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، أو من ناحية اجلهات املفترض أنها ستراقب وتشرف على 
املعامــالت اإللكترونيــة مبختلــف أنواعهــا الداخليــة واخلارجيــة، أو تلــك التي تقوم بســن القوانني والتشــريعات 
الضريبيــة، أو تلــك اخلاصــة بحمايــة املســتهلك.  كما اشــتملت عينة الدراســة علــى الشــركات العاملة يف مجال 
التجارة اإللكترونية؛ ســواء يف مجال التســويق اإللكتروني، أو شــركات النقل البريدي التي من املفترض أن تتأثر 
بأي إجراءات تنظيمية أو قانونية على التجارة اإللكترونية، كما أن شركات النقل البريدي تعتبر مصدراً رئيسياً 
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لنقل السلع التي يتم شراؤها من مواقع التسوق العاملية، لذلك تعتبر مهمة لرصد النمو والتطور يف حجم التجارة 
اإللكترونيــة وأشــكالها، وبخاصــة علــى املســتوى الدولي.  مرفــق أدناه جــدول 1 باجلهات ذات العالقــة بالتجارة 

اإللكترونية التي قمنا مبقابلتها من أجل اإلجابة عن أسئلة هذه الدراسة.

اجلدول 1: عينة الدراسة )اجلهات التي لها عالقة بتنظيم واقع التجارة اإللكترونية يف فلسطني(

شركات اخلدمات اللوجستية القطاع اخلاصالقطاع العام
اخلاصة

القطاع غير احلكومي 
واالّتادات

مواقع التسوق اإللكتروني 
يف فلسطني

شركة االتصاالت وزارة االقتصاد الوطني
الفلسطينية

الشركة الفلسطينية للتوزيع 
واخلدمات اللوجستية )واصل(

مارت للتسوق اإللكترونياحتاد الغرف التجارية

مجلس الشاحنني سلطة النقد الفلسطينية
الفلسطيني

بازاركممؤسسة حملةشركة أرامكس

شركة عبر البحار للتخليص رئاسة مجلس الوزراء
اجلمركي

شركات املدفوعات Jawwalpayوزارة املالية
وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات
احّتاد نقابات البريد 

الفلسطيني
وزارة الريادة

البريد الفلسطيني
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2- تنظيم التجارة اإللكترونية عالميًا

إن االنتشار السريع لإلنترنت منذ بداية التسعينيات من القرن املاضي، انعكس بشكل كبير على مجاالت احلياة 
كافــة، وعلى األنشــطة االقتصادية كافة، وبشــكل رئيســي التجــارة اإللكترونية.  لقد غّيرت التجــارة اإللكترونية، 
بشــكل كبير، يف طريقة توريد وإيصال الســلع واخلدمات داخلياً وخارجياً، وأصبحت تســاهم، بشــكل متزايد، يف 
حتقيق األرباح على مســتوى منشــآت األعمال، وأيضاً يف تعزيز اإليرادات على مســتوى األفراد والدول.  حســب 
تقديــرات مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنمية )أونكتاد(، بلغ حجــم التجارة اإللكترونية يف العــام 2018 عاملياً 
حوالي 3.25.6 تريليون دوالر، وهو ما يعادل %30 من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي.  يف منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا، بلغــت التجارة اإللكترونية حوالي 8.3 مليار دوالر العــام 2017، ومبعدل منو مقداره %25 خالل 
الفتــرة مــا بــني Bain & Company, 2019( 2017-2014(، حيث تســتحوذ دول اخلليج ومصــر على حوالي %80 من 
ســوق التجــارة اإللكترونيــة يف املنطقة، مبعدل منو يبلغ حوالي %30 ســنوياً خالل الفتــرة ما بني 2014-2017؛ أي 

.)Bain & Company, 2019( أكثر من ضعف املعدل يف باقي دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ترك النمو الكبير يف التجارة اإللكترونية آثاراً إيجابية كبيرة على النمو االقتصادي يف مختلف دول العالم، وزاد 
من قدرة االقتصادات على خلق عدد كبير من فرص العمل، وبخاصة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والتسويق الرقمي.  يف الوقت نفسه، تواجه التجارة اإللكترونية حتديات كبيرة على املستوى التنظيمي والقانوني 
اخلاص بها.  كما أوجد النمو الكبير يف التجارة اإللكترونية حتديات كبيرة أمام الدول والســلطات الضريبية يف 
تعزيــز إيراداتهــا الضريبيــة مــن التجــارة اخلارجية.  لذلك، كان ال بد مــن تغيير القواعد احلاليــة للضرائب بني 
الدول، لتمتد إلى الواقع الرقمي.5  لقد كان التســاؤل األكبر عند معظم الدول واملنظمات ذات العالقة يف بداية 
منو التجارة اإللكترونية هو: هل يجب فرض ضريبة خاصة على التجارة اإللكترونية؟ وإذا كانت اإلجابة نعم، فما 
هو شــكل هذه الضريبة؟ وما هي الصعوبات التي تواجه هذه الدول يف فرض مثل هذه الضريبة، وبخاصة على 

املنتجات الرقمية؟

منــذ ازدهــار التجــارة اإللكترونيــة يف العديــد من الــدول املتقدمة يف منتصف التســعينيات، ثار نقــاش كبير على 
مســتوى الدول واملنظمات عن انعكاســات هذا النمو على أشــكال وآليات الضرائب التي وضعت، بشــكل خاص، 
لتنظم التجارة التقليدية، سواء داخلياً أو خارجياً، فاملفهوم التقليدي للضريبة املبني على أسس وقواعد واضحة 
يتم العمل بها منذ عشــرات الســنني، واملرتبطة باملنطقة اجلغرافية والســلطة القضائية للدول، لم يعد فّعاالً يف 
العمليــات التجاريــة التــي جتــري يف الفضــاء الرقمي الذي ال يعتمد علــى حدود جغرافيــة، وال على مكان محدد 
وثابــت، وال هويــة واضحــة لكل من املنتج واملســتهلك.  فعلى ســبيل املثــال، من أبرز اإلشــكاليات املتعلقة بتحديد 
الضرائــب علــى التجارة اإللكترونية تلك املتعلقة مبوضوع االمتثال الضريبي، وحتديد حجم التجارة اإللكترونية، 
وبخاصــة علــى اخلدمــات التــي ال يتطلــب حصولها نقل الســلعة عبر احلــدود، وبتحديد املنطقــة أو الدولة ذات 
االختصــاص القضائــي، التــي مــن حقها حتصيل الضرائب على االســتهالك.  لذلك، ســارعت العديد من الدول 
واملنظمات العاملية )على ســبيل املثال، منظمة التجارة العاملية، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية( إلى تطوير 
أو حتديــث األُطــر القانونيــة للضرائــب علــى التجــارة اإللكترونيــة داخلياً وخارجياً على حد ســواء، مــن أجل أن 

5 Chang Hee Lee, supra note 8 at 21.
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تســتفيد الــدول مــن العائدات الضريبية على التجــارة اإللكترونية، واحلد من الفاقد يف اإليــرادات العامة للدول 
نتيجة لعدم تنظيم هذا القطاع قانونياً.

ما هي التجارة اإللكترونية؟  1-2

تعتبر التجارة اإللكترونية نتيجة مباشــرة الســتثمار الطاقات الذهنية والقدرات الفكرية للبشــر، وتســتخدم هذه 
التجارة شبكات احلاسوب لتسهيل وإقامة التعامالت التجارية التي تشمل إنتاج وبيع وتوزيع السلع واخلدمات من 
النصوص والصوت والفيديو والبضائع العادية كاملالبس واألثاث واألدوية ... إلخ، وتفتح املجال والسبل اجلديدة 
لتسويق السلع واخلدمات للمستهلكني مباشرة.6  ويتم االتصال بني البائع واملشتري7 عبر صفحات إلكترونية على 

شبكة اإلنترنت التي تعرض فيها الشركات منتجاتها.  وتتم عملية البيع والشراء عبر عقد إلكتروني.8

تنوعــت وتعــددت التعريفــات التي تناولت التجــارة اإللكترونية؛ فقد عرفت جلنــة األمم املتحدة اخلاصة بقوانني 
التجــارة الدوليــة )The United Nations Commission on International Trade Law( التجارة اإللكترونية بأنها أي 
نشــاط جتــاري يتــم مــن خــالل تبــادل املعلومــات التي يتــم توليدهــا أو تخزينهــا أو توصيلها من خــالل املبادالت 
اإللكترونية عبر أنشــطة االتصاالت عبر شــبكات الكمبيوتر املفتوحة مثل اإلنترنت،9 بغض النظر عن طريف هذه 
املبــادالت، فهــي ميكــن أن تتــم بني األفراد، والشــركات، واألســر، واملؤسســات احلكومية وغيرها من املؤسســات 
العامة واخلاصة.10  كما عرفتها منظمة التجارة العاملية بأنها العمليات التي متكن بيع وشــراء الســلع واخلدمات 

.)WTO, 2013( عبر شبكات الكمبيوتر، من خالل طرق ووسائل صممت لهذا الغرض

مــن التعريفــات الســابقة يتضح أن التجارة اإللكترونية ليســت مجرد تبادل الســلع واخلدمات عبــر اإلنترنت، بل 
تشــمل كل عملية جتارية تتم بوســائل إلكترونية عبر شــبكات املعلومات؛ أي إن مفهوم املنتجات ال يقتصر فقط 
على الســلع امللموســة، بل يشــمل، أيضاً، جميع اخلدمات واملنتجات الرقمية، وتتضمن العديد من األنشــطة، مثل 
توفير اخلدمات للمســتهلكني عبر شــبكة اإلنترنت، والتعاون مع الشــركاء، وتبادل املعلومات بني شركات األعمال 
عبــر اإلنترنــت.  أمــا الوســائل اإللكترونية، فتشــمل تلك التي تعتمد، بشــكل رئيســي، على تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصاالت مثل شبكات اإلنترنت، والبريد اإللكتروني، ومواقع الويب، وتبادل البيانات، وحتويل األموال إلكترونياً.

من خالل املقابالت التي أجراها فريق البحث مع اجلهات ذات العالقة واالختصاص، الحظنا أن مفهوم التجارة 
اإللكترونية عند عدد كبير منهم يتمحور حول شراء السلع من مواقع التجارة اإللكترونية العاملية بهدف االستهالك 
الشــخصي، أو مــن أجــل إعــادة بيعهــا يف الســوق احمللــي، مع عــدم التركيز على أنشــطة التجــارة اإللكترونية يف 
اخلدمات أو التجارة اإللكترونية من خالل مواقع التسوق احمللية أو املنشآت احمللية التي تعرض السلع واخلدمات 

التي تقدمها إلكترونياً.

6 Houghton, Kendall, and Walter Hellerstien.2000. State Taxation of Electronic Commerce: Perspective on Proposals for Change and 
their Constitutionality”, Brigham young University Law Review, 200, 1, P. 10.
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9 See OECD, OECD Policy Brief No.1=1997 http://www.oecd.org/publications/Pol_brief/9701-pol.htm<(last accessed March, 2017.
10 E-Commerce in Developing Countries: Opportunities and Challenges for Small and Medium Sized Enterprises. http://www.wto.org/

english/res_e/booksp_e/ecom_e.pdf. Last accessed 20/01/2018.

17 آفاق تنظـيم التجارة اإللكترونية يف فلسطني  2020



تصنف التجارة اإللكترونية حسب طبيعة استخدام شبكة اإلنترنت يف الصفقات اإللكترونية إلى نوعني رئيسيني: 
جتارة إلكترونية غير مباشــرة ومباشــرة.  أما غير املباشــرة، فيتطلب عقد الصفقة أن يقوم املســتخدم بتحديد 
الســلعة وعمليــة الطلــب والدفــع اإللكترونــي مــن خالل محــالت التجزئــة، أو من خــالل الطلب عبــر البريد من 
الشــركات الوســيطة التي تســتخدم التجارة اإللكترونية من أجل البيع والدعاية والتســويق، ولكن عملية توصيل 
البضاعة تتم من خالل الطرق التقليدية للشحن والتوصيل.  أما نوع التجارة اإللكترونية املباشرة، فهي تلك التي 

تتيح للمستخدم شراء السلع واخلدمات الرقمية بشكل مباشر من اإلنترنت.

:)OECD, 2000( تصنف التجارة اإللكترونية إلى أنواع عدة حسب طبيعة طريف العقد يف الصفقة اإللكترونية
1 ..)B2C( بني الشركات واملستهلك
2 ..)B2B( بني الشركات والشركات
3 ..)B2G( بني الشركات واحلكومة
4 ..)C2C( بني املستهلك واملستهلك
5 ..)C2G( بني املستهلك واحلكومة
6 ..)G2G( بني احلكومة واحلكومة
7 ..)G2C( بني احلكومة واملستهلك

أبعاد فرض ضريبة على التجارة اإللكترونية  2-2

تعتبر التجارة اإللكترونية من القطاعات متعددة املجاالت، حيث تغطي كاًل من السلع العينية وغير العينية، وهو 
مــا يفــرض إجــراءات قانونيــة مختلفة، لذلك يواجه املشــرعون يف مختلف دول العالم جملــة من التحديات خالل 
تطوير اإلطار القانوني للضرائب املفروضة عليها )Folarin, 2015(.  على سبيل املثال، ترتبط التحديات يف مجال 
 ،)domain( التجارة اإللكترونية للخدمات مبوطن التجارة، ومكان إقامة الشخص املسجل باسمه النطاق أو املوقع
واختالف مواقع اخلوادم )servers( بني املكان الذي مت فيه شراء اخلدمة واملكان الذي مت فيه استهالكها.  ويعد 
حتديد مفهوم »املقر الدائم« )Permanent Establishment( يف التجارة اإللكترونية من القضايا التي أثارت جدالً 
يف العديــد مــن الــدول التي تعتمد على الضرائب لتعزيز إيراداتها Lacharite, 2008((، والذي تركز بشــكل خاص 
حول كون جهاز السيرفر أو املوقع اإللكتروني يشكل مكاناً ثابتاً ملنشآت األعمال.  إن الطبيعة اخلاصة لإلنترنت 
جتعــل مــن الصعــب ربط املعاملة الضريبية مبنطقة جغرافية معينة، ما أدى إلى تباين اآلراء حول الدولة صاحبة 
احلق يف فرض ضريبة املبيعات على التجارة اإللكترونية، وإيجاد اآلليات املناسبة لتحصيل ضريبة عادلة وفّعالة.

على الرغم من وجود 3 أنواع رئيسية من الضرائب على التجارة اإللكترونية )وهي ضريبة الدخل على األشخاص 
الطبيعيني واملعنويني القائمني على أنشطة األعمال يف التجارة اإللكترونية، الضرائب اجلمركية، ضريبة املبيعات 
علــى املنتجــات التــي يتم تداولها على اإلنترنت(، فإن ضريبة املبيعات تعتبر مــن أكثر أنواع الضرائب التي أثارت 
نقاشاً بني الدول يف آلية حتصيلها، وهي نوع من الضرائب غير املباشرة على رقم األعمال أو االستهالك يتحملها 
املســتهلك، ويقوم بتحصيلها ألصحاب املنشــآت الصناعية أو اخلدمية، وحتويلها إلى موازنة الدولة التي تســتورد 
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السلع واخلدمات بطريقة إلكترونية.11  تعود صعوبة االتفاق بني الدول على حتديد ضريبة املبيعات على التجارة 
اإللكترونية إلى وجود 3 أوجه مختلفة لتطبيق هذه الضريبة وهي:

الضريبة الواحدة التي تفرض عند مرحلة معينة من مراحل انتقال الســلعة أو تداولها وهي يف طريقها أ. 
إلى املستهلك النهائي.

الضريبة املتتابعة حيث تفرض الضريبة عند كل مرحلة من مراحل انتقال السلعة أو تداولها.ب. 
 ضريبة على القيمة املضافة VAT، التي تفرض على الزيادة يف القيمة التي أضيفت إلى السلعة التي يف ج. 

كل مرحلة من مراحل انتقالها وتداولها من املنتج حتى تصل إلى املستهلك النهائي للسلعة.12
من خالل دراستنا لألدبيات، ملسنا وجهة نظر معارضة من قبل الباحثني لفرض ضرائب على التجارة اإللكترونية، 

من أبرز هذه اآلراء:

إن فرض الضريبة على التجارة اإللكترونية ســيكون من أكثر العوامل املعيقة لنمو اإلنترنت وانتشــاره.  لقد . 1
أظهــرت دراســة أجرتهــا مؤسســة )Biz Rate( يف أيلــول العــام 1999 أن %75 من املشــترين من خالل شــبكة 

اإلنترنت سوف يقلصون حجم مشترياتهم إذا ما فرضت احلكومات الضرائب عليها.13
ســيتم تهديــد خصوصية املســتهلك عن طريــق اإلنترنت يف حال فرضت ضريبة عليهــا، وذلك ألن املعلومات . 2

املطلوبة لتقدير الضريبة وحتصيلها، مثل أسماء املشترين، وعناوينهم، وطبيعة املشتريات، قد تهدد إمكانية 
استخدام اإلنترنت بشكل سري،14 ما سيؤدي إلى احلد من الشراء عن طريق اخلط املفتوح.

ســوف يزيــد فــرض ضريبة على اإلنترنت من حركة الشــركات العاملة يف مجال التجــارة اإللكترونية، ونقلها . 3
إلــى بلــدان ذات ضرائــب منخفضة، فرأس املال العامل يف مجال التجارة اإللكترونية متحرك ومتغير بشــكل 
كبيــر، ولذلــك يجــب التركيز على إنشــاء بيئــة أعمال جاذبة للتجــارة اإللكترونية، بدالً مــن التفكير يف كيفية 

فرض الضريبة عليها.
لقــد كان لإلنترنــت دور وأثــر كبيــر علــى االقتصــاد ككل، ولذلــك فإن إنشــاء التــزام بتحصيــل ضرائب على . 4

تعامالت التجارة اإللكترونية سيكون مبثابة »قتل الوزة التي تبيض ذهباً«.
هناك تكاليف إدارية عالية لفرض الضريبة على التجارة اإللكترونية.. 5
إن فرض الضرائب على أنشطة التجارة عبر اإلنترنت سيوسع أو يحد من نطاق الضريبة دون متثيل من قبل . 6

البرملانات، ألن الضرائب كما املبيعات سيتم حتصيلها خارج نطاق وحدود الدول، وستقف القواعد الدستورية 
يف الكثيــر مــن الــدول حائاًل دون الضريبة علــى التجارة اإللكترونية، نظراً الفتقارها للمتطلبات الدســتورية 
والشــروط القانونيــة التــي تعطــي للدولــة احلق يف فــرض الضريبة وحتصيلهــا، وذلك ألن تلــك القواعد قد 
ُوضعت يف األساس يف ظل التجارة التقليدية التي حتكمها خصائص وأوضاع تختلف عن خصائص وأوضاع 

التجارة اإللكترونية التي لم تكن موجودة بعد.

القلموني.  املنازعات الضريبية يف إطار الضريبة العامة على املبيعات، ص 21.  11
 12

13 www.bizrate.com.
14 Koehn,op.cit., p.(19).
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تنظيم التجارة اإللكترونية: بعض التجارب العالمية  3-2

كما أشــرنا ســابقاً، ارتفع حجم التجارة اإللكترونية حول العالم، وأصبحت إحدى الوســائل املهمة حلركة الســلع 
واخلدمات يف السوق العاملي، األمر الذي انعكس بشكل كبير على مساعي الدول إلى تطوير واستحداث األنظمة 
الضريبية التي من شــأنها تنظيم هذا القطاع حلماية عائداتها الضريبية، وتقليص التســرب والتهرب الضريبي 
نتيجة لنمو التجارة اإللكترونية.  مبعنى آخر، االنتقال من البيئة التجارية التقليدية إلى اإللكترونية املرتكزة على 
الرقمنــة، أصبــح يشــكل حتدياً واضحاً لألنظمــة الضريبية التقليدية التي تعتمد، يف األغلب، على الســلع املادية 
التــي ميكــن تتبعها بســهولة.  يف الواليات املتحدة، على ســبيل املثال، قدرت خســائر ضريبــة املبيعات يف التجارة 
اإللكترونية بنحو ثالثة مليارات دوالرات يف العام 15،2003 ولذلك وجدت السلطات الضريبية واملشرعون أنفسهم 
أمــام حتــدٍّ كبيــر، وهو كيفية احلد من هذا التســرب، ويف الوقت نفســه عدم إعاقة التنميــة املتعلقة بالتكنولوجيا 

احلديثة ومنو السوق اإللكتروني ومجتمع األعمال املرتبط به.16

االتاد األوروبي. 1
َعَمــل االحتــاد األوروبــي مبكــراً علــى وضــع السياســات التــي من شــأنها النهــوض بقطــاع تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصاالت واالنتقال إلى مجتمع املعلومات واالقتصاد الرقمي.  ففي العام 1999، وضع االحتاد األوروبي خطة 
طموحة )eEurope - An information society for all)17 الهدف منها التحول إلى مجتمع املعلومـات، بحيث يتم جعل 
كل مواطن، مدرســة، شــركة متصاًل باإلنترنت.  من أجل تطبيق هذه املبادرة، وضع االحتاد األوروبي العديد من 
األهــداف التــي يجب حتقيقها، ومنها جســر الفجوة بني دول االحتــاد األوروبي يف الوصول إلى اإلنترنت، ودخول 
الشباب إلى العصر الرقمي، وتوفير إمكانية الوصول إلى اإلنترنت بتكاليف منخفضة، وتسريع وتشجيع التجارة 
اإللكترونيــة، وتوفيــر ســرعة اتصــال عالية للطلبــة والباحثني، وبطاقات ذكيــة من أجل أمن املعلومات، وتشــجيع 
الشركات الناشئة يف مجال التكنولوجيا املتطورة، وتوفير الرعاية الصحية واخلدمات احلكومية بشكل إلكتروني.  
لقــد وضــع االحتــاد األوروبي توفير اإلنترنت للجميع كأولوية باعتباره احملرك األساســي ملجتمع املعلومات، حيث 

مت وضع البرامج التي من شأنها جعل اإلنترنت سريعاً، وقليل التكلفة، وآمناً، ومتاحاً للجميع.

ملواكبة النمو املتسارع يف التجارة اإللكترونية، قام االحتاد األوروبي بتطوير بيئة العمل احمليطة بهذه التجارة، من 
خالل بلورة التوجيه األوروبي )EC/7/97)،18 الذي يحتوي على 19 مادة تعالج مسائل مختلفة متعلقة بالبيع عن بعد 
وحماية املســتهلك.19  ومن أبرز هذه املواد تلك املتعلقة بنطاق انطباق القانون، واالســتثناءات، واإلفصاح املســبق، 
وتزويــد املســتهلك بتأكيــد مكتــوب للمعلومات، وحق اإلرجاع، والتنفيذ، والدفع بواســطة البطاقــة، وااللتجاء إلى 

احملاكم واإلجراءات اإلدارية، والطبيعة اإللزامية لألحكام، ومعلومات املستهلك، ونظام الشكاوى.

فيمــا يخــص التنظيــم الضريبــي علــى التجــارة اإللكترونيــة، جنــد أن االحتاد األوروبــي قام مبعاجلــة الكثير من 
اإلشكاالت املتعلقة بالضريبة غير املباشرة على التجارة اإللكترونية، من خالل تنظيم الضريبة على سلع التجارة 

محمد، مرجع سابق، ص 163.    15
16 Jones, Richard, and Subhajit Basu. 2002. Taxation of (6) Electronic Commerce: A Developing Problem, International Review of law 

Computers, 16 (1): 35.
17 https://www.w3.org/WAI/References/eEurope
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0007
19 https://e-justice.europa.eu/content_distance_selling_directive_977-603-en.do
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اإللكترونيــة التــي تبــاع داخــل االحتاد، وتلك التي تأتي من خارج االحتاد، إضافة إلى وضع حلول للســلع الرقمية 
التــي تبــاع ملواطنــي دول االحتاد األوروبي.  لقد واجه االحتاد األوروبي العديد من اإلشــكاليات يف تطوير اإلطار 
القانونــي اخلــاص بتنظيم التجارة اإللكترونية مع الواليات األمريكية، وذلك بســبب تنوع األطر القانونية وأنظمة 
الضريبــة بــني الواليــات األمريكيــة املختلفــة.  وكان من اإلشــكاليات الضريبيــة املتعلقة بالتجــارة اإللكترونية يف 
االحتــاد األوروبــي، علــى املســتويني الداخلــي واخلارجي، تلــك املتعلقة بضريبــة القيمة املضافة.  فعلى املســتوى 
الداخلــي، نتجــت عــن منو التجارة اإللكترونية إشــكاليات يف بعــض دول االحتاد األوروبي تتعلــق بضريبة القيمة 
املضافــة.  ومــن األمثلــة علــى ذلك شــركة )Emphasis Ltd( يف اململكة املتحدة، وهي شــركة لتوصيل الطعام تتيح 
لزبائنها أن يطلبوا الطعام عبر شــبكة اإلنترنت.  لقد مت تصنيف هذه الشــركة كشــركة تعهدات أو خدمات طعام 
)supply of catering services(، لذلك ينطبق عليها %17.5 ضريبة قيمة مضافة حســب اإلطار الضريبي املطبق 
على هذا النوع من الشركات.  لكن يف حال تصنيفها شركة تزويد طعام )supply of food(، فإنها ستخضع لـ 0% 
ضريبة )zero rated( وفقاً للنظام البريطاني، وهو يخلق فارقاً كبيراً يف مداخيل الشركة.  لذلك، تقدمت الشركة 
بدعوى من أجل أن تخضع تعامالتها لـ%0 ضريبة قيمة مضافة، وهو ما أقرت به احملكمة يف أن تصنيف النشاط 
االقتصــادي للشــركة ال يعتمــد بالضــرورة علــى كيفيــة الطلــب علــى منتجاتهــا.  يف قضية أخرى متعلقة بشــركة 
)Forexia ltd(، كان رأي احملكمــة مختلفــاً، حيــث مت التمييز بني التوصيل العادي للكتب واملجالت الذي ال يخضع 
للضريبــة، وتوصيــل املعلومــات الذي يخضع لضريبة القيمــة املضافة.  هذا التناقض يف القانون يظهر أن قوانني 
ضريبــة القيمــة املضافــة على التجــارة اإللكترونية ترتبط بالعديد من اإلشــكاليات حتى يف داخل الدولة نفســها 

20.)Smith, 2019(

تظهــر املشــاكل األكثــر تعقيداً يف التجارة بني دول االحتاد والــدول األخرى خارج االحتاد، حيث إن كل التعامالت 
داخــل االحتــاد تخضع لضريبــة القيمة املضافة، وإدخال البضائع واخلدمات من خارج دول االحتاد تتم معاملتها 
بشكل آخر، أي تطبيق مبدأي الوجهة واملصدر.  يتم تطبيق مبدأ الوجهة عند استيراد البضائع اخلارجية، حيث 
تخضع للضريبة، ويتم تطبيق مبدأ املصدر عند تصدير البضائع، وبالتالي ال تخضع لضريبة القيمة املضافة، بل 
تخضــع للجمــارك إن وجــدت.  وبالنســبة للبضائــع املســتوردة، مت تطبيــق نظامــني؛ األول للتعامــل يف اخلدمــات 
اإللكترونيــة بــني الشــركات )B2B(، يتــم تطبيــق مبــدأ الوجهــة؛ أي إن اخلدمــات التــي يتم تصديرهــا ال تخضع 
للضريبــة، أمــا اخلدمــات التي يتم اســتيرادها فتخضع.  وعلى الرغم من أن الشــركات غيــر األوروبية ال تخضع 
للقوانني األوروبية، فإن الضريبة تدفع ألن املستقِبل األوروبي مسؤول عن ضريبة القيمة املضافة، ويقوم بدفعها 
بشكل عكسي للحكومة.  ولكن للتعامالت بني الشركات واملستهلك )B2C(، يحكم مبدأ املصدر؛ أي إن اخلدمات 
التــي يتــم تصديرهــا تخضع للضريبة، وأي خدمة يتم اســتيرادها ال تخضع.  وهذا القانــون أصبح مهماً للتجارة 
اإللكترونية، حيث أصبحت البرامج اإللكترونية واملوسيقى، وغيرها من اخلدمات اإللكترونية، ال تخضع للضريبة 
إذا مت توفيرها من شــركة خارج االحتاد للمســتهلكني داخل االحتاد،21 ما أعطى الشــركات األجنبية أفضلية على 

الشركات احمللية التي عليها أن تفي بضريبة القيمة املضافة.

هناك إشــكالية أخرى يف حال التجارة بني االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق بتعريف كل 

20 Smith, G. (2007). Internet Law and Regulation. Sweet & Maxwell, 5th Edition.
21 Gurgen Stehn, Leviathan in Cyberspace: How to Tax E-Commerce (2002).
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منها لضريبة القيمة املضافة، فاالحتاد األوروبي يعّرفها بأنها ضريبة اســتهالكية جتبى على كل خطوات اإلنتاج 
بنــاء علــى نظــام املخرجات-املدخــالت، حيــث يتم حتديدها من قبل كل دولة على حــدة، على أن ال تكون أقل من 
%15 حتت التوجيه )EC/112/2006(،22 بينما يف الواليات املتحدة هي ضريبة جتبى مرة واحدة عندما يصل املنتج 

النهائي إلى املستهلك.

قــام االحتــاد األوروبي بحل العديد من اإلشــكاالت املتعلقة بضريبة القيمــة املضافة على التجارة اإللكترونية عن 
طريــق تطبيــق قوانني ضريبة القيمة املضافة العادية علــى التعامالت اإللكترونية، حيث أصدر االحتاد مجموعة 
من القوانني )2006/38/2002( 23،(EC/112/EC)،24 و)EC/8/2008)،25 التي عاجلت مشــكلة األفضلية للشــركات التي 
تقدم اخلدمات والبضائع اإللكترونية للمســتهلكني يف االحتاد األوروبي، حيث أعفى القانون الشــركات »احمللية« 
)داخل االحتاد األوروبي( من ضريبة القيمة املضافة على التصدير، وأجبرت الشركات األجنبية على دفع ضريبة 

القيمة املضافة؛ أي مت تبديل مبدأ املصدر مببدأ الوجهة للتعامالت بني الشركات واملستهلك.

الواليات املتحدة األمريكية. 2
مبا أن الكثير من الشــركات الرائدة عاملياً يف مجال التجارة اإللكترونية مثل »أمازون« و«آيباي« مركزها أمريكا، 
تعتبــر التجربــة األمريكيــة يف تنظيم الضريبة علــى التجارة اإللكترونية جتربة مهمــة، وبخاصة للدول التي تعمل 

على تغيير أطرها الضريبية ملواكبة النمو املتسارع يف التجارة اإللكترونية.

كانــت الواليــات املتحــدة مــن أوائل الدول التي أبــدت مخاوفها من أن النظم الضريبية يف ذلــك الوقت )قبل ثورة 
اإلنترنــت( لــن تســتطيع أن تتماهــى مــع النمــو يف التجــارة اإللكترونية.  يف البــدء مت اقتراح التعامــل مع التجارة 
اإللكترونية بالنظم نفسها املوضوعة للتجارة العادية، حيث تتبّنى الواليات املتحدة كاًل من ضريبة الوالية وضريبة 
االستخدام )مبدأ الوجهة( مبا يعني أن الضرائب جتبى من البضائع التي تستوردها الوالية وليس على الصادرات، 
أمــا ضريبــة املبيعــات )أو القيمــة املضافــة يف العديد من دول العالم( فتحمل على ســعر الســلعة، وتدفع من قبل 

.)Simkin et al., 2011( املستهلك النهائي

فيما بعد متت مناقشة استخدام الـ )Bit Tax( )Cordell, 1997)،26 وهي ضريبة على وحدات املعامالت اإللكترونية 
عبر اإلنترنت، ولكن مت اســتبعاد هذه الفكرة واســتخدام قوانني التجارة العادية.  ولكن تبني الحقاً أن اســتخدام 
النظام العادي وتكييفه للتجارة اإللكترونية ال يخلو من الصعوبة، ويرتبط بالعديد من اإلشكاليات، منها التفريق 
بني السلع واخلدمات يف التعامالت اإللكترونية، حيث إن السلع امللموسة هي التي يتم فعلياً استهدافها بضريبة 
البيع واالستخدام )sales and use tax(، ولكن يف حال البضائع اإللكترونية كان هناك جدل كبير حول تصنيفها: 
هل هي سلع أم خدمات إلكترونية؟ لتوضيح هذه اإلشكالية بشكل أكبر، ميكن تصنيف بيع القرص اإللكتروني أو 

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32006L0112
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0038
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32006L0112
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0008
26 http://www.icommercecentral.com/open-access/taxing-the-internet-the-proposal-for-a-bit-tax.pdf
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الـ )C.D( الذي يحتوي على )Encyclopedia( مثاًل على أنه بيع بضائع وتصنيف املعجم نفسه على اإلنترنت على 
أنــه بيــع خدمــة، ولــكل واحــد منهــا اعتباراته الضريبيــة.  ما زال هنــاك اختالف حــول آليات تصنيــف البضائع 

اإللكترونية من والية إلى أخرى.

يف العام 1998، قام مجلس النواب األمريكي بإصدار قانون )The Internet Tax Freedom Act: ITFA(، يف محاولة 
منه لوضع حلول قانونية للتعامالت التجارية عبر اإلنترنت على مستوى احلكومة الفيدرالية )القوانني التي حتكم 
كل الواليات( بحيث تأخذ بعني االعتبار املبادئ الثالثة اآلتية: أوالً- عدم إضافة أي ضرائب جديدة على مستوى 
الواليــات علــى خدمــات الوصــول إلى اإلنترنت.  ثانياً- منــع الواليات من إصدار قوانني وتعليمات متييزية علـــى 
التجارة اإللكترونية. ثالثاً- إتاحة الفرصة للواليات وضع ضريبة على التجارة عبر اإلنترنت.  إن غالبية الواليات 
جتبر شركات التجارة اإللكترونية على حتصيل ضريبة املبيعات يف حالة وجود مقر ثابت لها، وال يوجد إلزام يف 

حال كان البائع )التاجر اإللكتروني( ليس له مقر ويعمل فقط عن اإلنترنت.

تنظيم التجارة اإللكترونية: بعض التجارب العربية  4-2

وفقاً لدراســة نشــرتها )Emarketer(، بلغت مبيعات سوق التجارة اإللكترونية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
العــام 2019، حوالــي 34.69 مليــار دوالر، ومــن املتوقع لها أن ترتفع إلى 49 مليار دوالر العام 2021، ليصبح واحداً 
مــن األســواق العامليــة األكثــر منــواً )تنمو مبعدل %25 ســنوياً).27  أثار هــذا النمو املتزايد يف التجــارة اإللكترونية 
النقــاش بــني املختصــني وأصحــاب القــرار يف دول املنطقة حول طبيعــة النظام الضريبي الذي يجب اســتخدامه 
لتنظيم التجارة اإللكترونية داخلياً وخارجياً، كما دفع عدداً من الدول واحلكومات يف املنطقة إلى تطوير القوانني 
والتشريعات اخلاصة بتنظيم عمل أنشطة التجارة اإللكترونية، وبخاصة تلك التي حتكم العالقة ما بني املتسوق 

والتاجر من أجل ضمان حقوق كافة األطراف املشاركة يف عملية التجارة اإللكترونية، مبا فيها الدولة.

كما هو معروف، تعتبر أغلب الدول النامية، مبا فيها الدول العربية، مســتوردة للســلع واخلدمات التي يتم بيعها 
عبر اإلنترنت، فمنطقة الشرق األوسط أصبحت سوقاً كبيراً للتجارة اإللكترونية من السلع التي يتم شراؤها من 
مواقع التسوق العاملية، وبخاصة يف الصني وأمريكا، لذلك جتني الشركات األجنبية أرباحاً طائلة من مستخدمي 
تلك املنتجات يف الدول العربية، من دون أن تتحمل أي أعباء ضريبية بســبب أن تطور شــبكة اإلنترنت ســمح لهم 
بتوســيع نشــاطاتهم التجاريــة بــدون احلاجة لفتح مقــرات دائمة يف هذه الدول.  لذلك، مــن املتوقع أن يؤثر عدم 
وجــود إطــار قانونــي لتنظيــم التجارة اإللكترونية ســلباً على اإليــرادات الضريبية لهذه الــدول، ويفاقم العجز يف 

امليزان التجاري مع الدول التي يتم شراء السلع واخلدمات منها باستخدام التجارة اإللكترونية.

يــرى فــراج )2011(، أن أبــرز التحديات التــي تواجه صانعي القرار يف املنطقة العربيــة، تتركز حول حتديد حجم 
وشــكل الضرائــب علــى التجــارة اإللكترونيــة، وبخاصــة حتديد الســيادة الضريبيــة )الدولة التي لهــا حق فرض 
الضريبة على الدخل الناجت من الصفقات التي تتم عبر الشبكات اإللكترونية(.  ويف هذا السياق، طالب فوالرين 
)Folarin, 2015( الــدول الناميــة بضــرورة حتويــل التركيز من الضريبة على الدخــل واألرباح التي يتم توليدها من 

27 https://sadad.qa/the-impact-of-e-commerce-on-the-economic-situation-in-the-middle-east-and-north-africa/
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التجارة اإللكترونية، إلى الضرائب على االســتهالك )ضريبة القيمة املضافة(؛ أي إلزام الشــركات األجنبية التي 
تبيــع منتجاتهــا الرقميــة يف الــدول الناميــة، بدفع ضريبة االســتهالك ملبيعاتهــا إلى الســلطات الضريبية يف تلك 
 EU-VAT( الدول، بغض النظر إن كان لها مقر دائم أم ال، وهذا يتطابق مع الطريقة التي تبناها االحتاد األوروبي

.)Directive( )Folarin, 2015

سنســلط الضوء يف هذا اجلزء على واقع التجارة اإللكترونية يف بعض الدول العربية، والتحديات التي تواجهها، 
وكيف تطور اإلطار القانوني اخلاص بالتجارة اإللكترونية لديها لالستجابة للنمو يف التجارة اإللكترونية.  سنقدم 
حملــة ســريعة عــن أبــرز القوانــني التــي لها عالقــة بالتجــارة اإللكترونية يف مجموعة مــن الدول العربيــة، كما يف 
اجلــدول 2.  فعلــى الرغــم من أن جزءاً كبيراً من الدول العربية )مثل تونس، واألردن، واإلمارات( بدأت مبكراً يف 
تطويــر القوانــني التي تســتجيب للتطور يف تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت واســتخدام اإلنترنت يف التعامالت 
اإللكترونيــة، فــإن احملــاوالت ما زالت قائمــة يف عدد من الدول العربية لتطوير القوانني اخلاصة التي تســتجيب 
للنمو الكبير يف التجارة اإللكترونية )مثل مصر واألردن( والتي تغطي أيضاً اجلوانب الضريبية املتعلقة بالتجارة 
اإللكترونيــة )التعرفــة، اجلمــارك، القيمــة املضافــة( والعالقة مع الدول األخرى.  من املالحــظ، أيضاً، أن معظم 
القوانني احلالية يف الدول العربية تتعلق باملعامالت اإللكترونية وليســت متخصصة بالتجارة اإللكترونية؛ ســواء 
الداخلية أو اخلارجية، التي أصبحت حتتل مساحة واسعة من التعامالت اإللكترونية يف هذه الدول، كما أنه يف 
عدد كبير من الدول العربية يتم االســتناد إلى مجموعة من القوانني التي تطبق على التجارة التقليدية، لتشــمل 
التجــارة اإللكترونيــة أيضــاً.  ففي حالة التجارة اإللكترونية يف مصر مثاًل، فإنه يتم تنظيمها عن طريق مجموعة 
من القوانني، بعضها ليس مخصصاً بشكل أساسي للتجارة اإللكترونية )مثل القانون رقم )10( لسنة 2003 بشأن 
تنظيم االتصاالت، وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات، ورقمه 175 لسنة 2018(، أو أنه يتعلق، بشكل أساسي، 
بالتجــارة التقليديــة )مثل، قانون رقم 95 لســنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانــون اجلمارك الصادر بالقانون رقم 
66 لسنة 1963، وقانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة(، لذلك تعمل احلكومة 
املصرية على إصدار قانون املعامالت اإللكترونية الذي يسهل على احلكومة حتصيل الضرائب املباشرة )ضرائب 
أربــاح الشــركات( والضرائــب غير املباشــرة )ضرائب املبيعــات أو القيمة املضافة( وإعطاء حجيــة قانونية لكافة 

املعاملة اإللكترونية، وصفة قانونية لكافة الشركات العاملة يف مجال املعامالت اإللكترونية.

جدول 2: حملة عن أبرز القوانني اخلاصة بالتجارة اإللكترونية يف الدول العربية
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القوانني اخلاصة الدولة
الوصفبالتجارة اإللكترونية

قانون املعامالت األردن
اإللكترونية رقم 85 

لسنة 2001 28

يهدف القانون إلى تسهيل استعمال الوسائل اإللكترونية يف إجراء املعامالت، حيث يغطي املعامالت 
اإللكترونية، والسجالت اإللكترونية، والعقد اإللكتروني، والتوقيع اإللكتروني، وأي رسالة معلومات 

إلكترونية.

قانون املعامالت 
اإللكترونية رقم )15( 

لسنة 2015

غطى القانون جوانب عديدة أبرزها السجالت إلكترونية، والتوقيع اإللكتروني، والسند اإللكتروني، 
وأمن السجالت واملعامالت اإللكترونية، وعمليات وشركات الدفع اإللكتروني، وحتويل األموال 

إلكترونياً.

قرار مجلس الوزراء 
لشهر 8 من العام 

2019 اخلاص بتنظيم 
التجارة اإللكترونية من 
خالل فرض رسوم على 

التجارة اإللكترونية 29

ضرورة االلتزام بالتصريح املسبق عن البضائع املشمولة يف اإلعفاء الشخصي على )املنصة 
اإللكترونية(، كون التصريح شرطاً من شروط احلصول على اإلعفاء، ويف حال عدم التصريح، سيتم 

استيفاء الرسوم املتحققة.
حددت احلكومة سقفاً سنوياً للتجارة اإللكترونية مبقدار 500 دينار، بدل 2400 دينار التي كان 

معمول بها، كما فرضت على السلع القادمة بالتجارة اإللكترونية التي تقل قيمتها عن 50 ديناراً، رسوم 
بدل خدمات جمركية مقدارها 5 دنانير عند تسجيل تصريح اجلمارك اإللكترونية، ويف حال عدم 

التصريح، تكون قيمة بدل اخلدمات اجلمركية 15 ديناراً.
السلع التي تتراوح قيمتها بني 50 و100 دينار، يفرض عليها بدل خدمات جمركية مقداره 10 دنانير، 

عند تسجيل تصريح اجلمارك اإللكترونية، ويف حال عدم التصريح، تكون قيمة بدل اخلدمات 
اجلمركية 25 ديناراً.

السلعة التي تزيد قيمتها على 100 دينار وتقل عن 1000 دينار، يتم إخراج بيان أمتعة مسافرين 
أصولي لها، وتفرض عليها الرسوم والضرائب وفق القوانني.

السلعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار، يتم إخراج بيان جمركي أصولي لها، وتفرض عليها الرسوم 
والضرائب وفق القوانني.

مت إجناز منصة إلكترونية من قبل اجلمارك للتصريح عن البضائع الواردة من خالل الشراء عبر 
املواقع اإللكترونية التي تشمل املواد الغذائية، وألعاب األطفال، واألحذية، واأللبسة الشخصية.

تضمنت اإلجراءات اجلديدة تسجيل الرقم الوطني للمستفيد لغايات الترصيد الشهري، إضافة إلى 
مسؤولية شركات الشحن والبريد، للتأكد من هوية األشخاص عند التسليم.

قرار رقم )5861( 
الصادر عن مجلس 

الوزراء بتاريخ 
15/8/2019، واخلاص 
بتنظيم عمليات التجارة 

اإللكترونية يف األردن30

فرض بدل خدمات جمركية وحتديد سقوف سنوية لهذه التجارة، إليجاد التوزان املطلوب بني التجارة 
التقليدية والتجارة اإللكترونية.

ومبوجب القرار احلكومي، تقرر فرض بدل خدمات جمركية، وحتديد سقوف لقيمة التجارة 
اإللكترونية سنويا بنحو 700 دوالر، بينما كان سقف هذه التجارة سابقاً يصل إلى 3400 دوالر سنوياً.
مت إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة اإللكترونية، التي ال تزيد قيمتها على 70 دوالراً لبدل خدمات 

جمركية مقداره 7 دوالرات، يتم استيفاؤها مبوجب تصريح مختصر على املنصة اإللكترونية للجمارك، 
ويف حال عدم التصريح على منصة اجلمارك اإللكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 22 دوالراً.

بالنسبة للبضائع التي تزيد قيمتها على 70 دوالراً وال تزيد على 141 دوالراً، ينظم بها تصريح على 
املنصة اإللكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 14 دوالراً، ويف حال عدم 

التصريح على املنصة، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع حوالي 35 دوالراً.

قانون املعامالت لبنان
اإللكترونية والبيانات 

ذات الطابع الشخصي، 
رقم )1439(31

لقد غطى القانون مواضيع عديدة من أبرزها األسناد الرسمية اإللكترونية والتواقيع اإللكترونية، 
وحفظ البيانات اإللكترونية، وآلية العرض والتدوين بالصيغة اإللكترونية، واخلدمات املصرفية 

اإللكترونية )مثل الدفع اإللكتروني، والشيكات اإللكترونية، والنقود اإللكترونية(، ونشر املعلومات، 
واملواقع اإللكترونية، وحماية البيانات، واجلرائم اإللكترونية.

28 http://www.philadelphia.edu.jo/law/sl/410320.pdf
29 http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=238296
30 https://www.almamlakatv.com/ news/34855-متابعة-أثر-قرار-فرض-بدل-خدمات-جمركية-على-التجارة
31 http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=278573&language=ar
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قانون رقم 95 لسنة مصر
2005 بتعديل بعض 

أحكام قانون اجلمارك 
الصادر بالقانون رقم 66 

لسنة 1963 32

مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون اجلمارك احلالي رقم 66 لسنة 1963، 
مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عاملي يف مجال التجارة 

الدولية، ولذا فإن مشروع قانون اجلمارك اجلديد يستحدث نظم األحكام املسبقة والتخليص اجلمركي 
املسبق، واالنتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، مع التأكيد على نظم تداول املستندات 

إلكترونياً، ونظام الشباك الواحد، والتعامل جمركياً مع البضائع املتعاقد عليها بنظام التجارة 
اإللكترونية احلديثة.

قانون رقم 67 لسنة 
2016 بإصدار قانون 
الضريبة على القيمة 

املضافة 33

يختص بتسجيل وحتصيل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الشركات غير املقيمة التي تباشر 
أعماالً داخل البالد مثل شركات التجارة اإللكترونية التي ليس لها مقر يف مصر.

القانون رقم )10( لسنة 
2003 بشأن تنظيم 

االتصاالت 34

يتنظم القانون إصدار التراخيص والتصاريح اخلاصة بتشغيل شبكات االتصاالت، وإدارة الطيف 
الترددي وترخيص استخدامه، والشركة املصرية لالتصاالت.

قانون التوقيع اإللكتروني 
املصري رقم 15 للعام 

35 2004

يشمل القانون إصدار وجتديد التراخيص الالزمة ملزاولة أنشطة خدمات التوقيع، وحتديد معايير 
منظومة التوقيع اإللكتروني، مبا يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية، وتلقي الشكاوى املتعلقة بأنشطة 

التوقيع اإللكتروني واملعامالت اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات، واتخاذ ما يلزم يف شأنها، وتقييم 
اجلهات العاملة يف مجال أنشطة تكنولوجيا املعلومات وحتديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا 

التقييم، وفض املنازعات املتعلقة بأنشطة التوقيع اإللكتروني، وحتديد رسم بواقع واحد يف املائة من 
إيرادات اخلدمات واألعمال التي تقدمها املنشآت العاملة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

قانون مكافحة جرائم 
تقنية املعلومات، ورقمه 

175 لسنة 2018 36

مكافحة اجلرائم اإللكترونية من أجل حماية املواطنني يف البيئة الرقمية ضد االختراقات وسرقة 
احلسابات الشخصية وبيانات البطاقات االئتمانية، واالعتراف باألدلة الرقمية ألول مرة يف التشريعات 

املصرية، والتشجيع على عمليات التحول الرقمي يف مصر

قانون حماية البيانات 
الشخصية 37 )متت 

املوافقة عليه من البرملان 
بتاريخ 24/2/2020(

ويضمن القانون مستوى مناسباً من احلماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية املعاجلة إلكترونياً 
ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنني وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية يف عمليات 

اإلعالن والتسويق على اإلنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطاراً إجرائياً لتنظيم عمليات 
نقل البيانات عبر احلدود.

قانون املعامالت 
اإللكترونية38 )وافق 

البرملان على مناقشته 
بتاريخ 10/1/2020(

يسهل على احلكومة حتصيل الضرائب املباشرة )ضرائب أرباح الشركات( والضرائب غير املباشرة 
)ضرائب املبيعات أو القيمة املضافة( ألن املعاملة اإللكترونية أصبح لها حجيتها القانونية، وإعطاء 

صفة قانونية لكافة الشركات العاملة يف مجال املعامالت اإللكترونية.

نظام التجارة اإللكترونية السعودية
رقم )م/126( 39

يشتمل القانون على 26 مادة من البنود والتشريعات التي تنظم عمل املتاجر اإللكترونية يف اململكة 
وتوفر احلماية الالزمة لتعامالت التجارة اإللكترونية من عمليات الغش واالحتيال؛ من أجل حفظ 

حقوق وواجبات كل من املتسوق وأصحاب املتاجر اإللكترونية، وتعزيز موثوقية التجارة اإللكترونية من 
أجل حتفيز التجارة اإللكترونية وزيادة نسبة مساهمتها يف االقتصاد احمللي.

32 http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=18510&Type=6
33 https://www.aam-web.com/ar/standard_detail/202
34 http://qadaya.net/?p=5290
35 http://el-borai.com/wp-content/uploads/2014/03/Egyptian-mail-signature-law-No.-15-of-2004.pdf
36 https://lawyeregypt.net/املكتبة-القانونية/القانون-رقم-175-لسنة-2018-بشأن-مكافحة-جرائم-ت
37 https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/2/24/1730405/ البرملان-يوافق-نهائيا-على-قانون-حماية-البيانات-الشخصية 
38 https://www.youm7.com/story/ 2020/1/10/4579798/كيف-حمى-قانون-التجارة-اإللكترونية-بيانات-العمالء-ومنع-االطالع-عليها 
39 https://mci.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx
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قانون رقم )2( لسنة اإلمارات
2002 بشأن املعامالت 
والتجارة اإللكترونية. 40

يهدف إلى تسهيل املراسالت اإللكترونية بواسطة سجالت إلكترونية يعول عليها، وتسهيل وإزالة أي 
عوائق أمام التجارة اإللكترونية واملعامالت اإللكترونية األخرى، لتعزيز تطور البنية التحتية القانونية 

والتجارية لتطبيق التجارة اإللكترونية بصورة مضمونة، وتسهيل نقل املستندات اإللكترونية إلى 
اجلهات واملؤسسات، والتقليل من حاالت تزوير املراسالت، وتعزيز ثقة اجلمهور يف سالمة وصحة 
املعامالت واملراسالت والسجالت اإللكترونية، وتعزيز تطور التجارة اإللكترونية واملعامالت األخرى 

على الصعيدين احمللي والعاملي، وذلك عن طريق استخدام تواقيع إلكترونية.

قانون احتادي رقم )1( 
لسنة 2006 يف شأن 

املعامالت والتجارة 
اإللكترونية 41

يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق املتعاملني إلكترونياً، وتشجيع املعامالت واملراسالت اإللكترونية 
بواسطة سجالت إلكترونية يعتمد عليها، وإزالة أي عوائق أمام التجارة اإللكترونية واملعامالت 

اإللكترونية األخرى، والتقليل من حاالت تزوير املراسالت اإللكترونية، وإرساء مبادئ موحدة للقواعد 
واللوائح املتعلقة بتوثيق وسالمة املراسالت اإللكترونية، وتعزيز الثقة يف سالمة وصحة املعامالت 

واملراسالت والسجالت اإللكترونية، وتعزيز تطور التجارة اإللكترونية على الصعيدين احمللي والعاملي، 
من خالل استخدام التوقيع اإللكتروني.

قانون املعامالت العراق
اإللكترونية والتوقيع 

اإللكتروني رقم 78 لسنة 
2012

يهدف القانون إلى توفير اإلطار القانوني الستعمال الوسائل اإللكترونية يف إجراء املعامالت 
اإللكترونية، ومنح احلجية القانونية للمعامالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني وتنظيم أحكامه، 

وتعزيز الثقة يف صحة املعامالت اإللكترونية وسالمتها.

قانون عدد 83 لسنة تونس
2000 واخلاص 

باملبادالت والتجارة 
اإللكترونية، 42 واملنقح 

بالقانون األساسي 
عدد 63 لسنة 2004 

ويتعلق بحماية املعطيات 
الشخصية 43

تونس تعتبر من أوائل الدول العربية التي طرحت قانون خاص بالتجارة اإللكترونية، حيث غطى 
مجموعة كبيرة من األحكام، أبرزها العقود اإللكترونية، والوثيقة اإللكترونية، واإلمضاء اإللكتروني، 

وخدمات املصادقة اإللكترونية، واملعامالت التجارية اإللكترونية، وحماية املعطيات الشخصية، 
واملخالفات والعقوبات.

40 https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2002/%202002قانون20%رقم20%(2)20%لسنة.html 
41 http://dubaided.gov.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/FederalLaw1of2006.aspx
.قانون عدد 83 لسنة 2000 واخلاص باملبادالت والتجارة اإللكترونية 42
43 http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2004-63-du-27-07-2004-jort-2004-061__2004061000631?shorten=lktK
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القانون 53.03 املتعلق املغرب
بالتبادل اإللكتروني 

للمعطيات القانونية 44

يعالج القانون العقد املبرم بشكل إلكتروني أو املوجه بطريقة إلكترونية، والنظام القانوني املطبق على 
التوقيع اإللكتروني املؤمن، والتشفير واملصادقة اإللكترونية، واملصادقة على التوقيع اإللكتروني.

قانون حماية املستهلك 
45 31.08

يتعرض حلماية املستهلك يف املعامالت اإللكترونية، وحماية املتعاقد إلكترونياً

القانون 07.03 
املتعلق باإلخالل بنظم 

سير املعاجلة اآللية 
للمعطيات 46

يعالج االحتيال اإللكتروني، وتأمني البيانات واملعلومات الشخصية عند االتصال.

القانون 09.08 املتعلق 
بحماية األشخاص 

الذاتيني اجتاه معاجلة 
املعطيات ذات الطابع 

الشخصي 47

يتعلق بحماية املتعاقد يف املعامالت اإللكترونية )احلياة اخلاصة والبيانات الشخصية(

كرس املشرع مفهوماً جديداً للوثيقة يتناسب مع املجتمع الرقمي، ينظم القانون طريقة إيداع التصاريح مدونة اجلمارك 48
وأوراق الطريق والبراءات املكفولة واألوراق املتعلقة بها بكيفية إلكترونية ومعلوماتية.

القانون املتعلق بحقوق 
املؤلف واحلقوق املجاورة 

49

ســنتطرق بشــكل مفصل إلى جتربة اململكة العربية الســعودية كأحد أكبر أســواق التجارة اإللكترونية يف املنطقة، 
واألردن التي حتاول تنظيم قطاع التجارة اإللكترونية من خالل مجموعة من القوانني واإلجراءات للحد من تآكل 
العوائد الضريبية للحكومة نتيجة الرتفاع وتيرة التجارة اإللكترونية اخلارجية يف السنوات األخيرة.  كما سنتطرق 
إلــى التجربــة العراقيــة يف تنظيم التجــارة اإللكترونية، حيث يعاني العراق من ظروف اقتصادية وسياســية صعبة 
كتلك التي تعاني منها فلسطني، كما أن قطاع التجارة اإللكترونية حديث النشأة هناك، وأصبح ينمو بشكل مّطرد.

اململكة العربية السعودية. 3
تعتبر اململكة العربية السعودية من أكبر األسواق اإللكترونية يف منطقة الشرق األوسط، حيث سجلت السعودية 
منــواً كبيــراً يف التجــارة اإللكترونيــة.  وتشــير التقديــرات إلــى أن حجــم املعامــالت اإللكترونيــة بني املســتهلكني 
والشركات بلغ 29.7 مليار ريال العام 2016 )غرفة جدة، 2019(، حيث ارتفع إلى 33 مليار ريال العام 2019 حسب 
رئيس جلنة ريادة األعمال بغرفة جدة. 50 بينما بلغ متوسط إنفاق الفرد السعودي إلكترونياً خالل العام 2017 نحو 
4 آالف ريــال؛ أي مــا يُعــادل )1066( دوالراً. 51 وترافــق هذا النمو مع االنتشــار املتزايد لإلنترنت واألجهزة الذكية 

واالرتفاع الكبير يف نسب الشباب من مجمل السكان يف السعودية.

44 https://www.maroclaw.com/ موسى-بن-داود-النظام-القانوني-للتجارة-ا/#_ftn15
املصدر السابق نفسه.  45

املصدر السابق.  46

املصدر السابق.  47

املصدر السابق.  48

املصدر السابق.  49
50 https://makkahnewspaper.com/article/1098259/ أعمال/-33مليارا-حجم-التجارة-االلكترونية-بالسعودية
51 https://blog.mapp.sa/2020/ 14/5-أسباب-هامة-تدفعك-نحو-إنشاء-متجر-إلكترو
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ومن أجل مواكبة هذا النمو يف التجارة اإللكترونية، سارعت اململكة العربية السعودية يف العام 2019 إلى إصدار 
قانون ينظم عمليات التجارة اإللكترونية )وزارة التجارة واالســتثمار الســعودية، 2019(.  يشــتمل القانون على 26 
مــادة مــن البنــود والتشــريعات التي تنظم عمل املتاجــر اإللكترونية يف اململكة، وتوفر احلمايــة الالزمة لتعامالت 
التجارة اإللكترونية من عمليات الغش واالحتيال من أجل حفظ حقوق وواجبات كل من املتسوق وأصحاب املتاجر 
اإللكترونية، وتعزيز موثوقية التجارة اإللكترونية من أجل حتفيز التجارة اإللكترونية، وزيادة نسبة مساهمتها يف 

االقتصاد احمللي.

وكان مــن أبــرز بنــود القانــون، الطلب مــن موّفر اخلدمة تقدمي فاتورة إلى املســتهلك بعد إبــرام العقد مبيناً فيها 
تكاليــف الشــراء؛ ســواء للســلع أو اخلدمــات، شــاماًل جميــع الرســوم أو الضرائــب أو املبالــغ اإلضافيــة املتعلقة 
بالتســليم، وعلــى موفــر اخلدمــة اإللكترونية التي تتطلب تصريحــاً أو ترخيصاً مبمارســتها، اإلفصاح عن اجلهة 
املسجل لها، والدولة التي منحته إياها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.  كما يحق للمستهلك فسخ 
العقــد إذا تأخــر مــزود اخلدمة عن التســليم أو التنفيــذ مدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ إبــرام العقد، أو املوعد 
املتفــق عليــه.  ملمــارس التجــارة اإللكترونية أن يتقدم بطلب لتســجيل محله اإللكتروني يف الســجل التجاري، كما 
للتاجر احلق يف تقدمي طلب إضافة محله اإللكتروني إلى ســجله الرئيســي )وزارة التجارة واالســتثمار السعودية، 
2019(.  لكــن القانــون لــم يتطرق إلى اإلجراءات الضريبية املتعلقة بالتجارة اإللكترونية وكيفية حتصيلها من قبل 

الدولة؛ سواء يف جتارة السلع أو اخلدمات.

األردن. 4
علــى الرغــم مــن أن حصــة األردن ال تــزال محــدودة يف التجارة اإللكترونية يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا مقارنــة بــدول اخلليج ومصر، فإن حجم االســتثمار يف التجارة اإللكترونية يرتفع بشــكل كبير.  فاألرقام 
الرســمية تشــير إلى أن حجم التجارة اإللكترونية بلغ نحو 289 مليون دوالر العام 2016، وارتفعت إلى 312 مليون 
دوالر العــام 2017، 52 كمــا ارتفــع عدد الطرود البريدية الــواردة إلى األردن عن طريق منصات التجارة اإللكترونية 
من خالل شركات البريد السريع الدولية من 706,092 طرداً العام 2017 إلى 1,360,402 طرداً العام 2018 حسب 

بيانات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت. 53

لقد قام األردن خالل الســنوات املاضية بتطوير ســريع لبيئة األعمال؛ ســواء احلقيقية أو االفتراضية؛ كما تسعى 
الدولة إلى حتســني اإلطار التنظيمي لدعم منو أنشــطة التجارية اإللكترونية.  إن االســتخدام املتزايد لإلنترنت 
والنمو املتسارع يف التجارة اإللكترونية يف األردن أدى إلى ظهور قضايا مهمة على طاولة النقاش تتعلق بالسياسة 
االقتصاديــة الوطنيــة، وقواعــد التجــارة الدوليــة.  لذلــك، كان األردن مــن أوائل الدول يف املنطقــة التي أصدرت 
تشــريعات خاصــة باملعامــالت اإللكترونيــة؛ مثل قانــون املعامالت اإللكترونيــة 85 للعــام 2001، 54 الذي مت تعديله 
مبوجــب قانــون املعامــالت اإللكترونيــة رقــم 15 للعــام 2015. 55 يغطــي القانــون قضايــا عديــدة، منها الســجالت 

52 https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/ 2019/7/21/األردن-جتارة-إلكترونية-طرود-ضرائب
53 https://www.almamlakatv.com/news/24291- آراء-متباينة-عن-فرض-رسوم-على-مشتريات-شخصية
54 https://www.atwanlaw.com/library/arabic/44_4.pdf
55 https://www.ammanchamber.org.jo/node/news.aspx?id=2085&lang=&1534-D83A_1933715A=411211161c76b16eb4 
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29 آفاق تنظـيم التجارة اإللكترونية يف فلسطني  2020



اإللكترونيــة، والتوقيــع اإللكترونــي، والســند اإللكتروني القابــل للتحويل، والتحويل اإللكتروني لألموال، وشــهادة 
توثيق، والعقوبات.

نتيجــة للنمــو املتســارع للتجــارة اإللكترونية خالل الســنوات املاضيــة، أدرك أصحاب القــرار يف األردن أن قانون 
املعامالت اإللكترونية للعام 2011 يتطلب خطوات إضافية للتعامل مع التجارة اإللكترونية التي تتطلب تشريعات 
أخــرى تغطــي جميع جوانب األعمال اإللكترونية )حماية املســتهلك، وســائل الدفــع اإللكترونية، جتارة اخلدمات 
الرقميــة، التعرفــة اجلمركيــة على الطرود البريدية اخلاصة بالتجــارة اإللكترونية(.  لذلك، كان قانون املعامالت 
اإللكترونيــة رقــم )15( لســنة 2015 إلدارة التجــارة اإللكترونية اســتجابة للنمو املتســارع يف التجــارة اإللكترونية، 
وللمطالب املتزايدة بإدخال حتســينات جوهرية على قانون املعامالت اإللكترونية للعام 2001.  لقد اعتبر قانون 
املعامــالت اإللكترونيــة اجلديــد الئحة حصرية تنطبق على الصفقات التي تتم عبر اإلنترنت، ومت مبوجبه الطلب 

من احملاكم أن تنظم مشاكل األعمال التجارية عبر اإلنترنت بناًء على قانون املعامالت اإللكترونية.

من وجهة نظر احلكومة األردنية، فإن التجارة اإللكترونية أصبحت تشكل جزءاً رئيسياً من هيكل التجارة األردنية 
ومنافساً قوياً للتجارة التقليدية، وذلك بعد إلغاء القيود عليها بقرار مجلس الوزراء رقم )13924( بتاريخ 2016/2/16 
املتضمــن إعفــاء الطــرود البريديــة والبيــع اإللكترونــي مــن الرســوم اجلمركية، ما انعكس، بشــكل رئيســي، على 
اإليــرادات احلكوميــة مــن الضرائب والرســوم اجلمركية، وهو ما عبر عنه د. مفلح أبــو عليم مدير مركز جمرك 
مطار الشحن )التخليص( لوكالة األنباء األردنية )بترا( يف أن حجم اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية بلغ 
100 مليــون دينــار يف العــام 2018 بســبب عــدم فرض ضرائب علــى التجارة اإللكترونية، 56 كذلــك مدير اجلمارك 
الســيد عبــد املجيــد الرحامنــة الذي قدر حجــم التجارة اإللكترونية بـــ %16 من حجم التجــارة الكلي يف األردن، 
مضيفاً أن هناك حاجة لفرض رسوم جمركية على التجارة اإللكترونية أسوة بالتجارة العادية. 57 لذلك، ومن أجل 
تســهيل شــمول الســلع واخلدمات املســتوردة إلكترونياً ضمن الوعاء الضريبي، وحتقيق مبدأ عدالة الضريبة بني 
املســتوردين التقليديني وبني وســطاء التجارة اإللكترونية، فرضت احلكومة األردنية يف شــهر آب من العام 2019 
رســوم خدمــات جمركيــة، وحددت ســقوفاً لقيمــة التجــارة اإللكترونية بقرار مجلــس الوزراء رقــم )5861( تاريخ 

2019/8/15 من أجل تعزيز اإليرادات احلكومية من التجارة اإللكترونية، 58 )انظر اجلدول رقم 2(.

لقد القى القرار اعتراضاً واسعاً من شرائح واسعة من املجتمع األردني، وبخاصة املتسوقني الذين اعتادوا على 
شــراء احتياجاتهم من خالل مواقع التســوق العاملية، وأصحاب شــركات التجارة اإللكترونية احمللية الذين تأثروا 
ســلباً بهذا القرار.  فعلى ســبيل املثال، انتقد م. نضال البيطار املدير التنفيذي جلمعية شــركات تقنية املعلومات 
واالتصــاالت )إنتــاج( هــذا القرار واعتبر أن احلكومة األردنية لم جُتِر دراســة وافية لهذا القرار، ولم تتواصل مع 
ممثلــي القطــاع اخلــاص يف التجــارة اإللكترونيــة وريادة األعمــال، وأن القرار لم يُــَن على أرقــام وحقائق، وجاء 
اســتجابة جلانب التجار احملليني، ولم يكن جلانب املواطن أو الشــركات الناشــئة، ولذلك ســيؤثر بشكل كبير على 
الشــركات الناشــئة والريادية. 59 كما اعتبر دكتور االقتصاد يف جامعة اليرموك قاســم احلموري أن قرار احلكومة 

56 https://www.addustour.com/articles/1089091-150-مليون-دينار-مشتريات-األردنيني-عبر-التجارة-اإللكترونية
57 https://royanews.tv/news/188882
58 https://jordanpost.com.jo/2019/06/03/ إعالن-صادر-عن-دائرة-اجلمارك-بخصوص-إجرا/
59 https://alghad.com/ خبراء-تقييد-التجارة-اإللكترونية-ليس-ع/
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ســيؤدي إلــى تقييــد التجارة اإللكترونية، ويضر باملســتهلك، وأنه جاء ملصلحة التجــار، 60 وهو ما صرح به اخلبير 
االقتصادي حســام عايش للجزيرة نت يف أن القرار احلكومي بفرض ضرائب على التجارة اإللكترونية لم يأخذ 
بعــني االعتبــار أهميــة التجــارة اإللكترونيــة مــع ارتفاع حجمها، بــل جاء نتيجــة لتراجع اإليــرادات احلكومية من 

التجارة التقليدية.

لقد أدى قرار احلكومة األردنية إلى تدني حجم التجارة بشــكل كبير، ما دفع احلكومة، وبضغط من املتســوقني 
اإللكترونيــني وشــراكات التجــارة اإللكترونيــة احملليــة، إلــى تعديل القرار، وإعفاء الرســوم من الطــرود التي تبلغ 
قيمتهــا أقــل مــن 150 ديناراً، وإلغاء ضرورة التصريح بها يف املوقع اإللكتروني للضريبة.  يشــير ذلك بوضوح إلى 
ضرورة أن يكون الهدف من أي إطار تنظيمي للتجارة اإللكترونية، هو إيجاد بيئة قانونية توفر األمان وتزيد من 
ثقــة األفــراد باملعامــالت والتجــارة اإللكترونية، وتعتــرف باألعمال اإللكترونيــة وحتمي املســتهلك، كما أن هناك 
ضــرورة لقيــاس احلجم احلقيقي للتجارة اإللكترونية، ودراســة التأثيرات الســلبية على منــو التجارة اإللكترونية 
نتيجة لفرض رسوم جمركية عليها، وحتديد الوقت املناسب للتدخل الضريبي لضمان عدم انكماش سوق التجارة 

اإللكترونية يف املراحل املبكرة من النمو.

العراق. 1
علــى الرغــم من الظروف السياســية واالقتصادية التــي يعاني منها العراق، وبخاصة مــا بعد االحتالل األمريكي 
العام 2003، فإنها حتاول أن جتد لها موطئ قدم يف هذا السوق املتنامي أسوة بباقي دول املنطقة، حيث ازدهرت، 
بشــكل كبيــر، العديد من املواقع اإللكترونية وصفحات مواقــع التواصل االجتماعي احمللية التي يحاول أصحابها 
من خاللها خلق بديل للمتاجر واألسواق التقليدية، حيث إن التكاليف املرتبطة بهذا النوع من التجارة تعتبر قليلة 
نســبياً مقارنــة بالتجــارة التقليدية، حيث يديرها أصحابهــا من املنازل يف أغلب األحيان، كما أن جزءاً كبيراً منها 

يعمل بشكل غير رسمي، وال يتحمل أي أعباء ضريبية من قبل الدولة. 61

لقــد انعكــس الوضع السياســي واالقتصــادي املتردي يف العراق على الواقع التنظيمي للتجــارة اإللكترونية أيضاً، 
ففــي دراســة عــن تأثيــر التجــارة اإللكترونية علــى النظام الضريبــي يف العراق، أشــارت الباحثــة يف كلية اإلدارة 
واالقتصــاد يف جامعــة بغداد ســهاد كشــكول )كشــكول، 2012( إلى افتقار العــراق للبنية املالية والنقدية املناســبة 
لتسهيل عمليات الدفع والتسويات الناجمة عن أنشطة التجارة اإللكترونية، التي تتطلب تطوير اخلدمات املالية 
وتعزيــز النظــام االئتمانــي ودعــم معاييــر التحويــالت املالية من أجل تســيير التســويات للحســابات واملدفوعات 
الناجمة عن التجارة اإللكترونية.  كما أظهرت الدراســة وجود نقص يف الكادر الوظيفي القادر على التعامل مع 
التطبيقات احلديثة اخلاصة بالتعامل مع التجارة اإللكترونية، ما يتطلب العمل على تأهيل البنية التحتية للدوائر 
الضريبية وأمتمتها، من خالل ربطها بتكنولوجيا املعلومات، وبخاصة شــبكة اإلنترنت، لزيادة قدرتها على رصد 

أنشطة التجارة اإللكترونية على املستويني احمللي والدولي، ومنعاً لالزدواج الضريبي.

على الرغم من قيام السلطات التشريعية يف العراق باستحداث قانون املعامالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني 

املرجع السابق نفسه.  60
61 https://www.aljazeera.net/ebusiness/ 2018/10/28/التجارة-اإللكترونية-تشعل-صراع-التسوق
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رقم 78 لسنة 2012، 62 فإنه ما زال هناك العديد من الفجوات التي ال يغطيها القانون؛ مثل آلية تسديد ثمن السلع 
واخلدمــات اإللكترونيــة وتســليمها، وتصديق الوثائق اإللكترونيــة، والضرائب على التجــارة اإللكترونية، واألمان 

القانوني، وحماية املستهلك إلكترونياً. 63

أكد عدد كبير من اخلبراء يف العراق على هشاشة البنية التحتية املالية وضعف القطاع املصريف ملواكبة النمو يف 
التجارة اإللكترونية، فعدد قليل من العراقيني يستخدم البطاقات االئتمانية، وال تزال هناك بعض املخاطر التي 
تصاحــب العمليــات املصرفيــة اإللكترونية، منها مخاطر التشــغيل، والســعة، واملخاطر القانونيــة ... وغيرها، ما 
يتطلب وجود رقابة على هذه العمليات، شــأنها شــأن العمليات التقليدية ملعاجلة النقص الكبير يف آليات الدفع 
اإللكتروني.  ولالســتجابة للطلب املتزايد على التجارة اإللكترونية، أطلقت شــركة )محفظة العراق( بالتعاون مع 
شــركة زين العراق لالتصاالت، وحتت إشــراف البنك املركزي خدمة )زين كاش( التي تتيح اســتخدام آلية الدفع 
اإللكتروني لشــراء الســلع واخلدمات إلكترونياً، من خالل متيكن املســتخدمني من إيداع األموال اإللكترونية يف 
هواتفهــم النقالــة، 64 إال أن هــذه اخلدمة ما زالــت تعاني من ضعف اإلطار القانوني اخلاص بها، وانخفاض حجم 

املبالغ التي يسمح التعامل بها. 65

يف حلقــة نقاشــية نظمتهــا كليــة القانــون يف اجلامعة املســتنصرية يف العراق عــن التجارة اإللكترونية ومشــاكلها 
القانونيــة حضرهــا عــدد كبيــر مــن القانونيــني واخلبــراء يف هــذا املجــال، 66 توصل احلضــور إلــى مجموعة من 
التوصيــات املهمــة التي من شــأنها الدفع بقطاع التجــارة اإللكترونية إلى األمام، مع حق الدولة يف احلصول على 

العائدات الضريبية املترتبة على ذلك، وتضمنت:

ضــرورة ســن قانــون خاص بفرض ضريبــة على التجارة اإللكترونيــة وتنظيم أحكامها حتقيقاً للمســاواة بني . 1
األفراد أمام األعباء العامة، على أن تعفى لفترة مؤقتة بهدف إعداد إدارة ضريبية فاعلة.

أهمية سريان الضريبة على املالك االقتصادي )وليس القانوني( لألصول التي تنسب إلى العمليات التي قام . 2
بها جهاز اخلادم )Server( أو موقع املنشأة يف إجناز الصفقة إذا كان واضحاً، بينما يتحدد املالك االقتصادي 

عند وجود خوادم موجودة يف دول مختلفة من خالل املركز الذي يشغل ويدير البرامج التقنية.
 حتديد آلية فرض الضريبة يف مجال جتارة الســلع املادية وفق نوع التجارة، فاذا كانت عابرة للحدود، فإن . 3

معاجلتهــا تكــون عبر فرض الضريبة كمركبــة كونها متاثل التجارة التقليدية، أما ضريبة الدخل فإنها حتتاج 
إلــى تعــاون دولــي يف حتديد املكلف، وإذا كانت التجارة داخلية، فإن حصر املكلفني ودخولهم يكون بكل طرق 

اإلثبات شريطة احترام حقوق اإلنسان.
حتديــد آليــة فرض الضريبة يف مجال جتارة اخلدمات أو الســلع غير املشــهودة )كنقــل الفيديوهات والكتب . 4

الرقمية( بصيغ متعددة؛ إما بفرضها على املستهلك من خالل قيام شركات اإلنترنت بفرض ضريبة مبيعات 
علــى املعامــالت املختلفــة، ثم تقوم بتحويل هذه الضريبة إلى احلكومــة، وإما بقيام مأمور الضريبة مبراجعة 
سنوية حلسابات الشركات واملؤسسات بالتعاون مع مؤسسات الرقابة واإلشراف على استقبال وبث اإلنترنت، 

62 http://esttf.motrans.gov.iq/wp-content/uploads/2016/04/-2012قانون-التوقيع-االلكتروني-و-املعامالت-االلكترونية-78-لسنة.pdf.
63 http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=739
64 https://zaincash.iq/about-us/
65 http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=739
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وإما من خالل ضريبة البايت، وتكون بنسب كميات اخلزن املتبادلـة، وهو ما أيدته املجموعة األوروبية، لكنه 
انتقــد بســبب إمكانيــة فــرض الضريبــة علــى معلومــات غير مرتبطــة بتعامالت ماليــة، كما أن هــذا املقترح 

يصطدم بحق اخلصوصية وإمكانية إزالة امللفات التي وإن استرجعت، فإنها ستمس بسرية االتصاالت.
يكون فرض الضريبة ممكناً على حركة رؤوس األموال؛ سواء كانت التجارة مادية أو غير مادية.. 5
من األفضل أن يؤكد القانون مبادئ أساسية حتقق العدالة يف جباية الضريبة على التجارة اإللكترونية.. 6
ضرورة التوعية التشريعية واالجتماعية والتثقيف بالتجارة اإللكترونية إليجاد الثقة جتاه هذا النوع من التعامالت.. 7
ضرورة وجود بنى حتتية ووسائل متطورة إلجراء هذا النوع من التعامالت.. 8

التجارة اإللكترونية: دور المنظمات العالمية في تنظيمها  5-2

إن تســليط الضــوء علــى اجلهود التشــريعية والنظم القانونية للــدول األجنبية والهيئات واملنظمــات ذات العالقة 
بالتجارة اإللكترونية من شأنه أن يساعد يف فهم طبيعة التحديات التي تواجه الدول النامية، مبا فيها فلسطني؛ 
كون الدول املتقدمة قد بدأت مبكراً، وقطعت شوطاً طوياًل يف حتديد اإلجراءات التنظيمية األنسب للتعامل مع 
النمــو يف التجــارة اإللكترونيــة الداخليــة، وبــني الــدول علــى حد ســواء.  كمــا أن املنظمات الدوليــة ذات العالقة 
والتكتالت الدولية )مثل منظمة التجارة العاملية، واالحتاد األوروبي( قد ســاهمت بشــكل كبير يف النقاش الدائر 
حــول تنظيــم التجــارة اإللكترونيــة منــذ نهايات القــرن املاضي، ووفــرت الغطــاء القانوني الالزم لتنظيــم التجارة 

اإللكترونية بني الدول.

إن النمو والتوسع الكبير يف التجارة اإللكترونية حول العالم يترافق مع جهد كبير مت بذلة وإجنازات حتققت على 
املســتوى الدولــي واإلقليمــي لتنظيــم قطاع التجــارة اإللكترونية.  وهنا يجدر الوقوف علــى جتربة كل من منظمة 
التجــارة الدوليــة )WTO(، ومنظمــة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، وجلنة قانون التجارة الدولية يف األمم 
املتحــدة - يونســترال )UNICITRAL(.  أمــا علــى الصعيــد اإلقليمي، فمن الضروري الوقــوف على جتربة االحتاد 

األوروبي وأمريكا.

لقد أثارت املنظمات العاملية موضوع الضرائب على التجارة اإللكترونية، مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
)OECD( يف مؤمترهــا الــذي عقــد يف فنلندا العام 1997 بعنوان »تفكك القيود نحو عاملية التجارة اإللكترونية«، 67 
وأيضــاً يف املؤمتــر الــذي عقدتــه املنظمة يف أوتوا العام 1998، والذي أســفر عن إجماع من الدول املشــاركة على 
أهميــة االلتــزام بالقواعــد األساســية للضريبــة عند التفكيــر يف فرض ضرائب علــى التجــارة اإللكترونية. 68 أما 
منظمــة التجــارة العامليــة )WTO(، فقــد اتفقــت علــى عــدم فرض ضرائــب جمركية علــى التبــادل اإللكتروني يف 

التصريح الصادر عن مجلس املنظمة يف نيسان العام 1998. 69

67 OECD. 1997. Electronic Commerce, The Challenges (٧) to Tax Authorities and Taxpayers, OECD Table Discussion Between Busi-
ness and Governments, Available at:  www.oecd.org Turku, Finland.

68 OECD. 1998. A borderless World, Realizing the (٨) Potential of Global Electronic Commerce, Attwa Available at: www.oecd.org 
conference.

69 https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm
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2-5-1 جهود منظمة التجارة العاملية يف تنظيم التجارة اإللكترونية
لقــد قامــت منظمــة التجــارة العاملية منذ البدء برصد النمو املتســارع يف التجارة اإللكترونيــة، والدور الذي باتت 
تلعبه يف ظل التحول الكبير نحو اقتصاد املعلومات، لذلك فرض موضوع تنظيم قطاع التجارة اإللكترونية نفسه 

على أجندة املنظمة يف العشرين سنة األخيرة.

إن حوالي %98 من التجارة حول العالم تلتزم بالقواعد والسياسات املقرة من قبل منظمة التجارة العاملية، إال أن 
املنظمة لم تستطع إلى اآلن الوصول إلى قوانني موحدة خاصة بالتجارة اإللكترونية بني الدول، 70 فما زال اجلدل 
مســتمراً حــول برنامــج عمل جديد للتجارة اإللكترونية الذي من املتوقع أن يتضــارب مع البنية التحتية القانونية 
لـــ)WTO( التــي نظمــت التجارة اإللكترونية منذ نهاية التســعينيات من القرن املاضي.  ثار اجلدل من البداية بني 
دول املنظمة املختلفة حول تصورات نسب الرسوم اجلمركية يف التجارة اإللكترونية للدول األعضاء كافة، وحول 
ما إذا كان ينبغي اعتبار التجارة اإللكترونية »ســلعة« أو »خدمة«، أو رمبا حتى االثنتني معا، كما بقي غير واضح 

ما إذا كان يتعني إدارة التجارة اإللكترونية حتت إطار االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات.

لم تســَع منظمة التجارة العاملية منذ البدء إلى وضع قواعد جديدة للتجارة اإللكترونية، بل اســتخدمت التنظيم 
 ،)TRIPSالقانونــي احلالــي اخلــاص بتجــارة اخلدمات، واتفاقيــة اجلوانــب التجارية املتعلقــة بامللكية الفكريــة )ا
واالتفــاق اخلــاص بخدمــات االتصــال.  لقــد عبرت املنظمة عــن هذا املوقف، أيضــاً، يف مؤمتر منظمــة التعاون 
االقتصادي والتنمية الذي عقد يف أوتاوا يف العام 1998.  ويف العام 1999 صنفت منظمة التجارة العاملية التجارة 
اإللكترونية عاملياً ضمن مفهوم اخلدمات، حيث إن تزويد اخلدمات بالطرق التقنية يقع يف نطاق االتفاقية العامة 
للتجارة يف اخلدمات )GATS(؛ أي إن االتفاقية تطبق على كل اخلدمات بغض النظر عن طريقة تقدميها، وذلك 
ألن حسب رأي املنظمة، فإن العوامل املؤثرة على التزويد اإللكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على جتارة 
اخلدمات.  وخالل اجتماع املجلس العمومي ملنظمة التجارة العاملية يف شــهر 12 من العام 2019، 71 وافق املجلس 
على متديد العمل ببنود برنامج العمل اخلاص بالتجارة اإللكترونية )WT/L/274)، 72 والذي مت اعتماده يف االجتماع 
العام الذي عقد يف شهر أيلول من العام 1998؛ 73 وطالب، بشكل رئيسي، عدم فرض رسوم جمركية على التجارة 
اإللكترونيــة حتــى االجتمــاع الثاني عشــر للوزراء )MC12(، والذي كان من املتوقع عقده يف مدينة نور ســلطان يف 

كازخستان يف شهر حزيران املاضي، لكنه تأجل إلى وقت الحق بسبب جائحة كورونا.

2-5-2 دور منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف تنظيم التجارة اإللكترونية
تعتبر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( من أوائل املؤسســات الدولية التي رصدت النمو املتســارع يف 
التجــارة اإللكترونيــة، وقامــت بدراســة تأثيرهــا على النظــام الضريبي )ضريبتــي الدخل والقيمــة املضافة( بني 
الدول.74 سعت املنظمة منذ البدء إلى تقليل التباين ما بني الدول يف مفهومها للتجارة اإللكترونية وآلية تنظيمها 

70 https://m.annabaa.org/arabic/economicreports/10162
71 https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/gc_10dec19_e.htm
72 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=31348&CurrentCatalogue-

IdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
73 https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm
74  S.W.Salter, Supra note 3
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قانونيــاً وضريبيــاً بطريقــة حتافــظ على منوها، وحتفظ للدول املختلفة حقوقها، وهــو ما عبرت عنه بوضوح من 
خالل مؤمترها يف فنلندا العام )1997)، 75 واملؤمتر العاملي للتجارة اإللكترونية الذي عقد يف مدينة أوتاوا الكندية 

العام 1998. 76

فقــد جــرت يف املؤمتر الذي عقد يف فنلندا مناقشــة أهمية تفكيك القيود علــى عاملية التجارة اإللكترونية، حيث 
ناقــس املشــاركون اآلثــار املترتبــة علــى فــرض ضرائــب علــى التجــارة اإللكترونيــة )OECD, 1997(، وطبيعة هذه 
الضرائب، وآليات تنفيذ اإلجراءات الضريبية بني الدول.  وأوصى املؤمتر بضرورة فســح املجال أمام منو قطاع 

التجارة اإللكترونية عاملياً، وعدم وضع قيود أمامها، واحلفاظ على الترتيبات الضريبية احلالية.

توسع النقاش حول القضايا السابقة يف املؤمتر الذي عقدته املنظمة يف مدينة أوتاوا يف العام 1998، وهو املؤمتر 
األوسع يف هذا املجال، الذي حضره أكثر من ألف مندوب من مختلف القطاعات ميثلون الدول األعضاء.  ناقش 
املؤمتر، أيضاً، العديد من القضايا اخلاصة بتنظيم التجارة اإللكترونية مثل دراسة شروط اإلطار العام التفاقية 
أوتاوا للضرائب على التجارة اإللكترونية الذي مت تطويره يف العام 1998، وكيفية الوصول إلى نظام ضريبي فّعال 
للتجارة اإللكترونية، وقضايا أمن املعلومات وحماية املستهلك، وحل النزاعات واالختصاصات الضريبية، ومسائل 
الدفع اإللكتروني )OECD, 1998(.  كما شكل هذا املؤمتر قاعدة للنقاش حول الضرائب على التجارة اإللكترونية 
بــني الــدول، وكيفيــة جعــل التجــارة اإللكترونية عبــر تنظيمها احملكم مشــابهة للتجــارة التقليدية.  شــكل املؤمتر 
املرجعية األساســية للســلطات الضريبية يف دول املنظمة حول شكل القوانني الضريبية على التجارة اإللكترونية، 
وأكــد بوضــوح علــى ضــرورة احلفاظ على القواعــد احلالية للنظام الضريبــي بني الدول ليشــمل، أيضاً، التجارة 
اإللكترونية؛ مبعنى أن املبادئ الضريبية التي حتكم التجارة التقليدية بني الدول تشكل املرجعية بالنسبة للتجارة 
اإللكترونيــة، وهــو ما أشــارت إليه بوضوح جلنة الشــؤون املاليــة )Affairs	Fiscal	on	Committee( يف املنظمة، من 

ضرورة شمول مبادئ التجارة اإللكترونية يف القواعد الضريبية احلالية. 77

انطلق موقف حكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبوضوع الضرائب على التجارة اإللكترونية من 
إدراكهــا بــأن التجــارة اإللكترونيــة ال تــزال يف مراحلهــا األولــى، لذلــك تبنــت العديد مــن دول املنظمــة يف بداية 
التســعينيات مــن القــرن املاضــي، مبــا فيها الواليــات املتحدة وكنــدا وأســتراليا، مبدأ عدم التدخــل وعدم فرض 
ضرائــب علــى التجــارة اإللكترونية، من أجل إفســاح املجال لنموهــا )Lacharite, 2008(.  ولكــن النمو املتزايد يف 
التجــارة اإللكترونيــة خــالل األلفية الثالثة، دفع العديد من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى اإلعراب 
عــن خشــيتهم مــن تأثير النمو يف التجارة اإللكترونية على العائــدات الضريبية لتلك الدول.  وتتمثل أهم مصادر 
هذا القلق يف قدرة املســتهلكني على شــراء الســلع واخلدمات عبر الفضاء اإللكتروني؛ أي من بائعني خارج نطاق 
وصول الســلطات الضريبية يف هذه الدول، وأيضاً كيفية حتصيل الضريبة على اخلدمات الرقمية )مثل، برامج 
احلاســوب، األلعاب، املوســيقى واألفالم(، التي أصبحت مصدر دخل كبير بالنســبة للعديد من الشركات الكبرى، 
حيث كانت السلع يف املاضي لها خواص مادية ويتم تصديرها على شكل منتجات ملموسة كانت عرضة للتعرفة 

75  OECD (1998-07-06), “Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce, Turku (Finland): 19-21 November 1997 - Confer-
ence Report”, OECD Digital Economy Papers, No. 38, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/236647320075

76  https://www.oecd.org/tax/administration/20499630.pdf
77	 	See,	OECD,	‘Electronic	Commerce:	Taxation	Framework	Conditions’,	A	Report	by	the	Committee	on	Fiscal	Affairs,	1998	at	para-

graph II.4&5, available at http://www.oecd.org/dataoecd/46/3/1923256.pdf (last accessed 3rd March 2017).
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اجلمركيــة واإلجــراءات الضريبيــة )Teltscher, 2002(، أما اآلن فيتم إرســالها على شــكل ملفات رقمية بواســطة 
الشــبكات اإللكترونيــة، بحيــث تقطــع العديــد من احلدود التــي أغلبها غير معروفة.  إذاً، عمليات شــراء الســلع 
الرقمية من خالل مصادر خارجية جتعل من الصعوبة على السلطات الضريبية يف بلد االستهالك جباية ضريبة 

االستهالك )القيمة املضافة( عليها، ما يؤثر سلباً على العائدات الضريبية.

إن حتديــد مفهــوم »املقــر الدائــم« )Permanent Establishment( يف التجارة اإللكترونية مــن القضايا التي أثارت 
جدالً يف العديد من الدول التي تعتمد على الضرائب لتعزيز إيراداتها Lacharite, 2008((، وبشكل خاص اجلدل 
حول كون جهاز السيرفر أو املوقع اإللكتروني يشكل مكاناً ثابتاً ملنشآت األعمال.  إن الطبيعة اخلاصة لإلنترنت 
جتعــل مــن الصعــب ربــط املعاملة الضريبيــة مبنطقة جغرافية معينــة، ما يخلق آراء مختلفة حــول حتديد الدولة 
صاحبة احلق يف فرض ضريبة املبيعات على التجارة اإللكترونية، وإيجاد اآلليات املناسبة لتحصيل ضريبة عادلة 

وفعالة.

2-5-3 دور األمم املتحدة يف تنظيم التجارة اإللكترونية
ســاهمت جلنة قانون التجارة الدولية اليونســترال )UNCITRAL(، التي تضم يف عضويتها غالبية دول العالم، يف 
تطوير إطار قانوني خاص بالتجارة اإللكترونية بني الدول يحقق االنسجام ما بني القوانني املتبعة عاملياً يف تنظيم 
التجــارة اإللكترونيــة، وتلــك املتبعــة وطنياً من قبل الــدول األعضاء.  انطالقاً من قناعتها بضــرورة وجود قواعد 
موحــدة عامليــاً لتنظيــم التجــارة اإللكترونية، قامت اللجنة يف العــام 1996 بتطوير إطار قانونــي منوذجي للتجارة 
اإللكترونية، هدفت من خالله إلى إحداث توازن بني التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية.  ســعت اللجنة إلى 
تطبيــق القانــون يف ســائر دول العالــم مــن أجل إحــداث نقطة حتول يف تنظيــم التجارة اإللكترونية على مســتوى 
العالــم.  لقــد عالــج القانــون قضايا عديــدة متعلقة بالتجارة اإللكترونية؛ مثل أنشــطة التحويــل النقدي، والدفع، 
والتعاقــد عبــر شــبكات املعلومات، والتواقيــع اإللكترونية، وأمن املعلومات، وســرية البيانات الشــخصية، وحماية 
املستهلك.  لقد مت اعتماد القانون من قبل عدد من الدول مثل سنغافورا، كما مت اعتماد غالبية قواعده واحللول 
املتضمنــة فيــه مــن قبــل دول لها قوانينهــا اخلاصة بالتجارة اإللكترونيــة مثل الواليات املتحدة وإســبانيا واليابان 
وكندا.  ويف املنطقة العربية، استند مشروع قانون التجارة األردني، بشكل رئيسي، على القانون النموذجي املنبثق 
عن اليونسترال، كما استندت إليه لبنان يف موضوع التواقيع اإللكترونية. 78  لقد جتنب القانون التطرق إلى عدد 
من القضايا املهمة اخلاصة بالتجارة اإللكترونية بســبب التناقضات حول املعايير املتعني اعتمادها مثل مواضيع 

امللكية الفكرية، واالختصاص القضائي، وأمن التعامل التجاري.

78 https://sites.google.com/site/ecommerce3good/005
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3- نظرة إلى واقع التجارة اإللكترونية في فلسطين

نسبة انتشار التجارة اإللكترونية في فلسطين  1-3

شهدت التجارة اإللكترونية يف فلسطني منواً ملحوظاً يف السنوات األخيرة، وأصبحت تشكل مصدر دخل للعديد 
من الشــركات الناشــئة واألفراد العاملني يف مجال التجارة اإللكترونية.  ويتضح ذلك من خالل النمو الكبير يف 
الطــرود الــواردة مــن خارج فلســطني من خالل البريد الفلســطيني )أكثــر من 900 ألف مــادة بريدية خالل العام 
2019، وبنمو مقداره %44 عن العام 2018(.  كما تشير بيانات مسح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فلسطني 
للعــام 2019 )اجلــدول 3( الصــادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلســطيني إلى أن %8.1 من األفراد )18 ســنة 
فأكثر( يف فلسطني قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر اإلنترنت )%9.4 يف الضفة الغربية و%5.5 يف قطاع غزة(.  
وتبني أن الشباب شكلوا النسبة األكبر منهم.  وجاءت هذه األرقام قريبة من بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )األونكتاد( )UNCTAD, 2019(، التي أشــارت إلى أن نســبة املتســوقني على اإلنترنت )15 ســنة فأكثر( يف 
فلسطني، بلغت %8 من إجمالي مستخدمي اإلنترنت يف العام 2017، و%4 من إجمالي السكان )انظر إلى اجلدول 4(.

جدول 3: نسبة األفراد )18 سنة فأكثر( الذين قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر اإلنترنت يف فلسطني حسب اخلصائص 
اخللفية، 2019

النسبةاخلصائص اخللفية
8.1فلسطني

9.4الضفة الغربية
5.5قطاع غزة

اجلنس
7.3ذكور
8.9إناث

فئات العمر
29-188.7
39-308.5
49-407.7
59-506.5

60+1.3
نوع التجمع

8.1حضر
8.5ريف

6.3مخيمات

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،2020.
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أشار تقرير حديث لشركة )Ipoke) 79 حول اجتاهات وسائل التواصل االجتماعي يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 
إلى أن املتاجر اإللكترونية يف فلسطني تعالج ما معدله 20 إلى 40 ألف طلب سنوياً، بنسبة زيادة بلغت %40 يف 
العــام 2019 باملقارنــة مــع العــام 2018، حيث احتلــت غزة املرتبة األولى من حيث حجم التســوق عبر اإلنترنت من 
املتاجر اإللكترونية احمللية، بينما حلت نابلس يف املرتبة الثانية، ورام اهلل يف املرتبة الثالثة، تلتها القدس واخلليل 
وجنــني وطولكــرم وقلقيليــة علــى التوالــي. 80 وبلــغ متوســط حجم اإلنفــاق على اإلعالنــات املمولة عبــر منصات 

التواصل االجتماعي يف فلسطني ما بني 5 إلى 10 آالف دوالر أمريكي خالل العام 2019.

مــن أجــل االســتجابة للطلب املتزايد على التجــارة اإللكترونية، ولعدم قدرة عدد كبير من املتســوقني احملليني يف 
فلســطني على الشــراء من خالل مواقع التســوق العاملية بســبب عدم كفاية وســائل الدفع اإللكتروني، أو ضعف 
خدمة البريد، شــهدت فلســطني ارتفاعاً كبيراً يف شــعبية التســوق من خالل شركات التجارة اإللكترونية احمللية، 
فهناك العشرات من مواقع التسوق اإللكتروني احمللية املنتشرة على الفضاء اإللكتروني يف فلسطني، يضاف لها 
املئات من صفحات التواصل االجتماعي التي متارس أنشــطة التجارة اإللكترونية.  يشــير اجلدول 4 يف األســفل 
إلى أبرز شركات التجارة اإللكترونية يف فلسطني التي باتت حتظى بإقبال كبير من قبل املتسوقني، وبخاصة بعد 

أزمة كورونا، كما أكد على ذلك بعض هذه الشركات التي قابلناها.

جدول 4: أبرز شركات التجارة اإللكترونية احمللية العاملة يف فلسطني

إنترنت فقط أم إنترنت 
املوقعالبضائعفيسبوك likes باأللفمحلي أم إقليميومحال على األرض

Mart.psمتنوعة258محليإنترنت فقط

Matjarkom.comمتنوعة241محليإنترنت فقط

Bazarcomماركات68محليإنترنت فقط

la2ta.comكهربائيات191محليإنترنت ومحال على األرض

Vatrin.comمالبس نسائية79محليإنترنت فقط

kenzwoman.comمالبس نسائية14.5إقليميإنترنت فقط

fiveten.psمتنوعة337محليإنترنت ومحال على األرض

املصدر: فيسبوك وإنستغرام شهر 6/2020.

نسبة انتشار التجارة اإللكترونية في فلسطين مقارنة بباقي الدول العربية  2-3

تعد نســب انتشــار التجارة اإللكترونية يف فلســطني قريبة من بعض النســب يف الدول العربية مثل األردن وتونس 
واجلزائر، حيث بلغت نســبة املتســوقني على اإلنترنت )15 ســنة فأكثر( من إجمالي مســتخدمي اإلنترنت يف هذه 
الدول %9، و%11، و%5 على التوالي كما هو واضح يف اجلدول 4، لكنها أقل بكثير من النسب يف دول اخلليج التي 
تزدهــر فيهــا التجــارة اإللكترونيــة بشــكل أكبر من باقــي الدول العربية نتيجــة لعوامل كثيرة لها عالقة مبســتوى 
الدخل، وانتشــار اإلنترنت واألجهزة الذكية.  فعلى ســبيل املثال، بلغت نســبة املتســوقني على اإلنترنت )15 ســنة 

79 20. ipoke.co (2019, December). Social Media Report in Palestine 2019. Retrieved from: https://bit.ly/2QT0MAJ 
80 https://bit.ly/2BXym3i
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فأكثــر( مــن إجمالــي مســتخدمي اإلنترنــت يف كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة،81 واململكة العربية الســعودية، 
والكويت ما مقداره %52، و%27، و%21 على التوالي كما هو واضح يف اجلدول 5.

من الواضح أن نسب انتشار التجارة اإللكترونية يف فلسطني ومعظم الدول العربية تبقى بعيدة جداً عن النسب 
العاملية، فكما هو واضح يف اجلدول 5، فإن نســبة املتســوقني على اإلنترنت من إجمالي مســتخدمي اإلنترنت يف 

كل من اململكة املتحدة، وأملانيا، والواليات املتحدة يف العام 2018، بلغت %87، و%82، و%79 على التوالي.

على الرغم من انخفاض نســبة عدد املتســوقني على اإلنترنت يف فلســطني، فإن ذلك رمبا يعطي مؤشــراً إيجابياً 
علــى أن هنــاك مجــاالً كبيــراً لنمو هذا القطاع مســتقباًل إذا ما وضعت السياســات التنظيمية املناســبة التي من 
شأنها حتفيز التجارة اإللكترونية، وحماية حقوق املستهلكني، وتوفير البنية التحتية املناسبة من وسائل تكنولوجيا 

وخدمات بريدية على درجة عالية من الكفاءة.

اجلدول 5: عدد املتسوقني على اإلنترنت كنسبة من مستخدمي اإلنترنت ومن عدد السكان الذين تزيد أعمارهم على 
15 سنة يف كل من فلسطني وعينة من الدول العربية والعاملية

عدد املتسوقني على الدولة
اإلنترنت كنسبة من إجمالي 

مستخدمي اإلنترنت )%(

عدد املتسوقني على 
اإلنترنت كنسبة من عدد 

السكان)%(

مالحظةالسنة

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 852017فلسطني
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

اإلمارات العربية 
املتحدة

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 52502017
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

اململكة العربية 
السعودية

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 27252017
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 21202017الكويت
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 1742017لبنان
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 1152017تونس
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 972017األردن
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 312017مصر
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 1152017تونس
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

يف تقرير يف العام 2018 أعدته دالية اجلمال خبيرة التسويق يف بوابة الدفع اإللكتروني الشهيرة بيفورت )payfort( ومقرها يف اململكة العربية السعودية، أشارت الى أن 1 على األقل من كل 3 مقيمني   81
يف اإلمارات يقومون بعملية شراء إلكترونية واحدة على األقل كل أسبوع، بينما يرتفع الرقم ليصل إلى 1 من كل 2 عندما يتعلق األمر بدبي.
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عدد املتسوقني على الدولة
اإلنترنت كنسبة من إجمالي 

مستخدمي اإلنترنت )%(

عدد املتسوقني على 
اإلنترنت كنسبة من عدد 

السكان)%(

مالحظةالسنة

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 532017اجلزائر
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

الواليات املتحدة 
األمريكية

األفراد الذين استخدموا اإلنترنت لشراء منتجات 79702017
)% من األفراد الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة(

حجم املشتريات عبر اإلنترنت87832018اململكة املتحدة

حجم املشتريات عبر اإلنترنت82752018أملانيا

حجم التسوق عبر اإلنترنت69392017الصني

حجم املشتريات عبر اإلنترنت81792018النرويج

Source: UNCTAD B2C E-Commerce Index 2019, Retrieved, 24/6/2020

ما هي المنتجات التي يتم شراؤها عبر اإلنترنت في فلسطين؟  3-3

فيما يتعلق باملنتجات التي يتم شــراؤها عبر اإلنترنت، أظهرت نتائج مســح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )يف 
اجلدول 6( أن حوالي %63 من املستهلكني قاموا بشراء املالبس أو األحذية أو املالبس الرياضية أو اإلكسسوارات، 
بينما حلت مستحضرات التجميل ثانياً بنسبة %21.6، تلتها السلع املنزلية )مثاًل األثاث، واأللعاب، وما إلى ذلك؛ 
باســتثناء املنتجــات اإللكترونيــة االســتهالكية( بحوالــي %20، وهــو مطابــق ملا أشــار إليــه املدير العــام للجمارك 
واملكــوس وضريبــة القيمــة املضافة يف وزارة املالية الفلســطينية يف أن املالبس تأتي على رأس قائمة املشــتريات 
اإللكترونية من اخلارج.  أما مشــتريات معدات احلاســوب أو أجزاء منها )مبا يف ذلك األجهزة الطرفية( حوالي 
%10، وبرمجيــات احلواســيب %3.7، وخدمــات تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت )باســتثناء البرمجيات( %3.8؛ 
واحلواسيب وألعاب الفيديو حوالي %3.  أما األغذية ومواد البقالة والكحوليات والتبغ، فبلغت نسبتها %6 فقط 
من إجمالي املبيعات عبر اإلنترنت، وذلك بســبب توفرها بشــكل كبير يف األســواق احمللية، وألن عدداً كبيراً من 
املشــترين يفضلون شــراء احتياجاتهم اليومية من هذه املواد بشــكل مباشــر من األســواق التقليدية.  كما أشــار 
املسؤولون يف البريد الفلسطيني إلى أن مواد التجميل، واملكمالت الغذائية تعتبر من أبرز السلع التي يتم شراؤها 

من خالل مواقع التسوق اإللكترونية العاملية بهدف التجارة وليس لالستعمال الشخصي.
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جدول 6: نسبة األفراد )18 سنة فأكثر( الذين قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر اإلنترنت يف فلسطني حسب نوع السلعة 
أو اخلدمة املشتراة

النسبة املئويةنوع السلعة أو اخلدمة املشتراة
5.0الكتب أو املجالت أو الصحف

63.2املالبس أو األحذية أو املالبس الرياضية أو اإلكسسوارات

10.1معدات احلاسوب أو أجزاء منها )مبا يف ذلك األجهزة الطرفية(

2.9احلواسيب أو ألعاب الفيديو

3.7برمجيات احلواسيب )تشمل التحسينات والتطبيقات غير املجانية؛ باستثناء األلعاب(

21.6مستحضرات التجميل

6.0األغذية ومواد البقالة والكحوليات والتبغ

السلع املنزلية )مثاًل األثاث، واأللعاب، وما إلى ذلك؛ باستثناء املنتجات اإللكترونية 
20.2االستهالكية(

3.8خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )باستثناء البرمجيات(

2.9األدوية

0.4األفالم أو األفالم القصيرة أو الصور

1.0أجهزة التصوير الفوتوغرايف واالتصاالت واملعدات البصرية

3.5البطاقات واحلجز لألحداث الترفيهية )الرياضة واملسرح واحلفالت املوسيقية وما إلى ذلك(

ترتيبات السفر )بطاقات السفر واإلقامة يف الفنادق وتأجير السيارات وخدمات النقل وما 
4.1إلى ذلك(.

7.6أخرى

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2020.

حجم التجارة اإللكترونية العابرة للحدود في فلسطين  4-3

أما بخصوص التجارة اإللكترونية العابرة للحدود، فال توجد هناك إحصائيات دقيقة عن حجم وشكل املنتجات 
التــي يتــم شــراؤها عــن طريق اإلنترنت من مواقع التســوق العاملية، إال أن النمو املّطــرد يف عدد الطرود البريدية 
التي يتم اســتقبالها عن طريق البريد الفلســطيني خالل الســنوات األخيرة، من شــأنه أن يوفر مؤشــراً مهماً عن 
النمو الكبير يف التجارة اإللكترونية يف فلســطني.  تشــير األرقام يف الشــكل 1 أدناه إلى منو التجارة اإللكترونية 
بحوالــي %44 بــني العامني 2018-2019، كما مت اســتقبال أكثــر من 900 ألف مادة بريدية خالل العام 2019 فقط، 
منهــا 230 ألــف مــادة بريدية مســجلة، و380 ألــف مادة مصنفة ضمن البريد العــادي، أي ال حتمل أي رقم تتبع.82  
من الضروري اإلشــارة إلى أن األرقام الســابقة ال تشــمل جتارة اخلدمات عبر اإلنترنت، أو مبعنى آخر املنتجات 

82 https://www.maannews.net/news/999316.html
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الرقمية كاأللعاب، واملوســيقى، وبرامج الكمبيوتر، وحجز التذاكر والفنادق، ... إلخ، التي أصبحت تشــكل حصة 
كبيرة من التجارة اإللكترونية يف العديد من دول العالم.  إن املشكلة الرئيسية يف حتديد حجم املنتجات الرقمية 
التي يتم شراؤها عبر اإلنترنت، أنها تتم عبر اإلنترنت بشكل مباشر بني البائع واملشتري )B2C(، وليست بحاجة 
إلــى النقــل مــن خــالل البريد كما هــو احلال يف التجــارة اإللكترونية للســلع.  إن باإلمكان حتديــد حجم التجارة 
اإللكترونية على اخلدمات من خالل تتبع وسائل الدفع اإللكترونية كبطاقات االئتمان وخدمات الدفع اإللكتروني 
األخــرى، أو مــن خــالل االتفاقيــات التجارية بني الدول التي تشــترط إفصاح الشــركات عن مبيعاتهــا للمنتجات 

الرقمية.

شكل 1: كل من اإلجمالي ومقدار النمو يف الطرود البريدية الواردة إلى فلسطني بني العامني 2019-2011
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إجمالي البريد الوارد النمو يف البريد الدولي الوارد

أما بالنســبة إلى مصدر الطرود البريدية الواردة إلى فلســطني، فتشــير األرقام إلى أن أغلبها يأتي من جمهورية 
الصني الشعبية، وبنسبة %84.7، تليها األردن بنسبة %4.3، ومن ثم أمريكا وباقي دول العالم.83 هذا يشير بوضوح 
إلــى ارتفــاع كبيــر يف حجــم التجــارة اإللكترونية، حيث تصنف الصــني الدولة األولى يف العالــم يف مبيعات جتارة 
التجزئة اإللكترونية التي بلغت حوالي تريليونَْي دوالر العام 2019، بزيادة %27.3 عن العام 84.2018 تعتبر الشركة 
الصينية للتجارة اإللكترونية »علي بابا« املصدر األساســي للتســوق اإللكتروني يف فلســطني، حســب ما أشار إليه 
العديــد مــن املســتطلعة آراؤهم )مثل البريد الفلســطيني، وزارة املالية( خــالل املقابالت التي أجريت معهم خالل 

الدراسة احلالية.

حــازت كل مــن اخلليــل ونابلس على احلصــة األكبر من البريد الدولي الوارد مقارنه بباقي املدن الفلســطينية يف 

حسب ما أشار إليه مدير عام البريد الفلسطيني خضر قب يف بيان صحايف وزع على وسائل اإلعالم يف تشرين األول من العام 2019.  83
84 https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
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العام 2019، التي بلغت حوالي 306 آالف طرد وارد إلى مدينة اخلليل و159 ألفاً إلى مدينة نابلس كما هو واضح 
يف الشــكل 2 أدنــاه.  ويعكــس هــذا، من جهة، ارتفاع نســبة الســكان يف كل من مدينة اخلليــل ونابلس من إجمالي 
عدد السكان يف الضفة الغربية، لكنه رمبا يعكس أيضاً النشاط االقتصادي والتجاري يف هذه املدن، حيث حتتوي 
اخلليل على أكبر عدد من املنشآت االقتصادية يف الضفة الغربية بواقع 23716 منشأة، تليها نابلس بواقع 17113 
منشأه حسب التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت يف فلسطني العام PCBS, 2018( 2017(، ما يعطي مؤشراً 
على ازدهار التجارة اإللكترونية لألغراض التجارية )B2B( وليس بهدف االســتهالك الشــخصي )B2C(، ما يعني أن 
هناك حاجة لضبط وتنظيم سوق التجارة اإللكترونية من أجل معرفة حجم التجارة اإللكترونية لألغراض التجارية.

شكل 2: توزيع عدد الطرود الواردة إلى فلسطني من الدول األخرى حسب احملافظة يف العام 2019
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اإلحصاء البريدي للبريد الدولي الوارد على مستوى احملافظة

يعتمد املتسوقون يف التجارة اإللكترونية يف فلسطني على وسائل عديدة يف عقد صفقاتهم، تتنوع ما بني املواقع 
اإللكترونية، والتطبيقات، أو من خالل الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي التي أصبحت تنشــط بشــكل 
كبير يف مجال التجارة اإللكترونية خالل السنوات األخيرة، وهو ما أشار إليه التقرير السنوي الصادر عن شركة 
آيبــوك )iPoke( املتخصصــة يف مجــال مواقــع التواصل االجتماعي للعام 2019، عــن وجود أكثر من 1000 صفحة 

.)iPoke, 2019( على مواقع التواصل االجتماعي ناشطة يف مجال التجارة اإللكترونية يف فلسطني

أسباب عزوف المستهلك الفلسطيني عن التسوق من خالل اإلنترنت  5-3

أما عن أسباب امتناع املتسوقني يف فلسطني عن الشراء عبر اإلنترنت، فقد تبني أن حوالي %75 من األفراد )18 
سنة فأكثر( يف فلسطني عبروا عن عدم اهتمامهم بالتسوق عبر اإلنترنت )انظر اجلدول رقم 7(، فأغلب الناس 
تفضل التسوق شخصياً، وهو ما تشير إليه األرقام يف اجلدول 7، أيضاً، من أن %73.7 من األفراد تفضل التسوق 
شــخصياً(.  يعتبر موضوع اخلصوصية والثقة واألمان يف التســوق اإللكتروني من املواضيع احلساســة يف الدول 
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النامية يف ظل غياب القوانني والتشــريعات التي حتمي حقوق املســتهلك، حيث أكد %44 من األفراد )%48.2 يف 
الضفة الغربية( يف فلسطني يف أنها ال تلجأ للتسوق عبر اإلنترنت ألسباب متعلقة بالثقة )مثاًل بشأن الضمانات، 
وتلّقي املنتجات وإرجاعها(، %23.7 ألسباب متعلقة باخلصوصية )مثاًل اإلفصاح عن تفاصيل شخصية(، و17.9% 
ألسباب أمنية )مثاًل اإلفصاح عن تفاصيل بطاقة اخلصم املباشر أو االئتمان.  أما بخصوص توفر وسائل الدفع 
اإللكتروني، فيشــير %21.4 من األفراد، إلى أن عدم رغبتهم يف التســوق عبر اإلنترنت تعود ألســباب تقنية )مثاًل 

بشأن املواقع اإللكترونية، أو الدفع، أو التسليم(.

اجلدول 7: أسباب عزوف املستهلك الفلسطيني عن الشراء عبر اإلنترنت

املنطقةأسباب عدم الشراء عبر اإلنترنت

قطاع 
غزة

الضفة 
فلسطنيالغربية كال اجلنسني

67.979.375.2عدم االهتمام

74.773.273.7تفضيل التسوق شخصياً

14.519.717.9أسباب أمنية )مثاًل اإلفصاح عن تفاصيل بطاقة اخلصم املباشر أو االئتمان

18.626.523.7أسباب متعلقة باخلصوصية )مثاًل اإلفصاح عن تفاصيل شخصية(

18.722.821.4أسباب تقنية )مثاًل بشأن املواقع اإللكترونية أو الدفع أو التسليم(

36.348.244.0أسباب متعلقة بالثقة )مثاًل بشأن الضمانات، وتلقي املنتجات وإرجاعها(

26.137.233.2انعدام الثقة أو املعرفة أو املهارات
املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2020.

واقع التجارة اإللكترونية في فلسطين بعد جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(  6-3

أســوة بعدد كبير من الدول العربية والعاملية، تأثرت التجارة اإللكترونية يف فلســطني إيجاباً نتيجة النتشــار وباء 
كورونا املســتجد )كوفيد19-( منذ بداية شــهر آذار املاضي، حيث شــهدت التجارة التقليدية تدهوراً كبيراً بســبب 
تأثرها سلباً بحالة اإلغالق والتدابير االحترازية التي اتخذتها احلكومة الفلسطينية للحد من التواصل االجتماعي 
بهــدف احتــواء انتشــار فايــروس كورونا.  ومــع اتباع املزيد من األفراد يف فلســطني التعليمــات الصحية لاللتزام 
بالبيت وعدم اخلروج إال لشراء احلاجات األساسية، وبسبب إغالق معظم املتاجر باستثناء تلك التي تبيع املواد 
الغذائية، سارع عدد كبير من املتسوقني إلى التسوق اإللكتروني )الداخلي واخلارجي( عبر شبكات اإلنترنت من 
أجل تلبية احتياجاتهم من الســلع واخلدمات، األمر الذي أثر بشــكل إيجابي أيضاً على خدمات البريد وشــركات 

الشحن والتسليم.

يف احلقيقــة، ال توجــد أرقــام من مصادر رســمية يف فلســطني عن حجــم ازدهار التجــارة اإللكترونية خالل فترة 
احلظــر التــي فرضتهــا احلكومــة الفلســطينية للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا، إال أن هنــاك بعــض التقارير 
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الصحافية85 التي أشــارت إلى ازدهار قياســي يف التجارة اإللكترونية، وبشــكل خاص عبر مواقع التسوق احمللية.  
إن املتتبــع ملواقــع التواصل االجتماعي يشــاهد أيضاً االرتفاع الكبير يف عــدد الصفحات التي تروج ملختلف أنواع 
املنتجات، كما أن عدداً كبيراً من املتاجر احمللية أصبح يعتمد على التجارة اإللكترونية لتسويق منتجاته من أجل 
تلبيــة الطلــب املتزايد من املتســوقني، ولكيال يفقد مكانته يف الســوق مقابل االنتشــار الكبيــر لصفحات التواصل 
االجتماعي وشــركات التجارة اإللكترونية احمللية.  وهذا يتوافق مع ما أشــارت إليه العديد من اجلهات الرســمية 
)مثل وزارة االقتصاد، والبريد الفلسطيني، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات( التي متت مقابلتها من قبل 
فريــق البحــث، مــن وجــود منو ملحــوظ يف التجارة اإللكترونية، وبخاصــة الداخلية، التي تتم عبر مواقع التســوق 
اإللكتروني احمللية، فعلى سبيل املثال، أشار أحد مواقع التسوق اإللكتروني احمللية إلى منو كبير )أكثر من 100%) 
يف مبيعاتها عبر اإلنترنت خالل الفترة التي تلت إعالن حالة الطوارئ يف األراضي الفلســطينية منذ بداية شــهر 

آذار املاضي.

مدى الجهوزية للتجارة اإللكترونية في فلسطين  7-3

ســيناقش هــذا اجلــزء جاهزيــة البنيــة التحتيــة اخلاصة بالتجــارة اإللكترونية يف فلســطني، ومــدى قدرتها على 
النهوض بهذا القطاع املهم، واالســتجابة للطلب املتزايد من قبل املواطنني على مواقع التســوق احمللية والعاملية.  
تعتبر وســائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل اإلنترنت واألجهزة الذكية من أبرز العوامل التي ســاهمت يف 
منــو هــذا القطــاع يف معظــم دول العالم، وهناك ارتبــاط كبير بني انتشــار اإلنترنت وحجم التجــارة اإللكترونية.  
كذلــك احلــال بالنســبة ملدى جاهزيــة القطاع املصريف للتعاطي مع النمو يف التجــارة اإللكترونية من خالل توفير 
وســائل الدفع اإللكترونية، فالعديد من الدول النامية، تعاني من عدم توفر وســائل الدفع للتســوق عبر اإلنترنت، 
ما يكبل منو وتوسع هذا القطاع بشكل كبير.  كما تلعب خدمات البريد والتوصيل دوراً فعاالً يف إقبال املواطنني 
علــى التجــارة اإللكترونيــة، إضافــة إلى وجود عناويــن واضحة عند التوصيل.  إن ارتفــاع تكلفة توصيل املنتجات 
التي يتم شــراؤها إلكترونياً إلى املســتهلك، والتي رمبا تفوق، يف كثير من األحيان، قيمة املنتج، يؤدي إلى عزوف 

املتسوقني عن شراء هذه املنتجات إلكترونياً.

انتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  8-3

لقد تســارعت التجارة اإللكترونية عاملياً بشــكل كبير خالل الســنوات األخيرة، وأصبحت تشكل جزءاً رئيسياً من 
احلياة اليومية لعدد كبير من الناس، باالستفادة من االنتشار الكبير لإلنترنت، والنمو الكبير يف األجهزة الذكية 
 Meiryani, 2019 and Xing,( وانخفــاض أســعارها، وتطور التطبيقات اإللكترونيــة، ومنصات التواصل االجتماعي
2017(.  يســاهم اإلنترنــت، بشــكل رئيســي، يف عــرض املنتجات املختلفــة، وتبادل املعلومات بني البائع واملشــتري 
باســتخدام وســائل ســريعة وفعالــة مثل البريــد اإللكتروني، وصفحات اإلنترنت، ووســائل التواصــل االجتماعي، 
وتطوير وسائل الدعاية اإللكترونية، وشراء السلع واخلدمات عن طريق املواقع اإللكترونية والتطبيقات املختلفة.  
أما على مستوى األعمال، ميّكن اإلنترنت العديد من الباحثني عن فرص استثمارية من احلصول على املعلومات 

85 http://arabic.china.org.cn/txt/2020-04/20/content_75955244.htm
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الالزمة من أجل بناء وتطوير أعمالهم بسرعة وسهولة، كما أصبح باستطاعتهم زيادة مبيعاتهم بشكل سريع من 
.)Meiryani, 2019( خالل استخدام وسائل التسوق والبيع اإللكتروني

تشير اإلحصائيات العاملية، أيضاً، إلى ارتفاع يف التجارة اإللكترونية التي تتم عبر أجهزة الهاتف احملمول الذكية 
والتابلــت.  فوفقــاً ملوقــع )ReadyCloud)،86 فــإن %55 من نســبة املعامالت الشــرائية اإللكترونية حــول العالم تتم 
باســتخدام الهواتــف الذكيــة )%44)، والتابلــت )%11).  ويف اســتطالع حــول التجارة اإللكترونيــة باململكة العربية 

السعودية العام 2017، أظهرت النتائج أن %93 من املتسوقني يستخدمون الهواتف الذكية يف التسوق.87

يف فلسطني، ساهم النمو يف استخدام اإلنترنت واالنتشار املتزايد للنطاق العريض والهواتف الذكية بشكل فعال، 
يف تطور التجارة اإللكترونية.  تشــير األرقام إلى منو كبير يف اســتخدام اإلنترنت يف فلســطني خالل الســنوات 
املاضيــة، وهــو مــا تظهــره بوضــوح اإلحصــاءات الصــادرة عــن اجلهاز املركــزي لإلحصاء الفلســطيني يف مســح 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للعام 2019 )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2020(، حيث ارتفعت نسبة 
األســر التي لديها إمكانية النفاذ إلى اإلنترنت يف فلســطني من حوالي %52 العام 2017 إلى حوالي %80 العام 
2019 )انظر الشكل 3(. كما يشير الشكل 3 إلى منو كبير يف استخدام الهاتف الذكي على مستوى األفراد واألسر.88

شكل 3: املؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فلسطني، 2019-2017
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املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2020.

املصدر السابق نفسه.  86
87 https://www.alwatan.com.sa/article/389883
88 https://www.readycloud.com/info/rethinking-e-retailing-game-changing-mobile-ecommerce-statistics-paint-the-real-picture
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تشــير األرقام الســابقة، بوضوح، إلى تطور وســائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف فلســطني، وقدرتها على 
النهوض بقطاع التجارة اإللكترونية يف فلسطني، وأنها تشكل إحدى الركائز األساسية لهذا القطاع الناشئ، وهو 
ما أثنت عليه أيضاً شركة االتصاالت الفلسطينية؛ املزود الرئيسي خلدمة الهاتف الثابت واإلنترنت عبر خطوط 
النفاذ )ADSL(، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واحّتاد الغرف التجارية ممثاًل بغرفة جتارة وصناعة نابلس.  
وعلى سبيل املثال، أشارت شركة االتصاالت الفلسطينية إلى جهوزية البنية التحتية الرقمية يف فلسطني ملواكبة النمو 

يف حجم التجارة اإللكترونية يف فلسطني، وذلك من خالل إظهارها مجموعة من نقاط القوة يف هذا املجال:

على صعيد األفراد، فإن خدمة اإلنترنت الثابت واملتنقل متوفرة ومنتشرة يف األراضي الفلسطينية، وهو ما . 1
تشير إليه األرقام الصادرة عن الدوائر الرسمية مثل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

على صعيد احلوســبة الســحابية واحتضان املنصات احمللية، فقد أصبح لدينا يف فلســطني مراكز حاســوب . 2
قائمة ومجهزة الستقبال منصات الشركات احمللية، وأيضاً مربوطة على البداالت الدولية احملتضنة لشركات 

التسويق اإللكتروني الدولية، وعلى سبيل املثال ال احلصر شركة أمازون.
أمــا علــى صعيــد شــركات البرمجيــات، فــإن شــركات البرمجة احملليــة قادرة علــى تصميم منصــات محلية . 3

للشــركات الراغبة يف الدخول مببيعات التجزئة اإللكترونية، وبعضها يقوم بتصدير منتجاته من البرمجيات 
واملنصات لدول خارجية.

وحيــث إن الدفــع اإللكتروني بدأ باالنتشــار مؤخراً يف فلســطني، وجتســد بــأول محفظــة إلكترونية أطلقتها . 4
شركة جوال Jawwal Pay، فإن ذلك سيساهم، بشكل كبير، يف إنعاش التسوق اإللكتروني.

من جانب آخر، أشارت شركة االتصاالت الفلسطينية إلى بعض العقبات على الصعيد احمللي التي ميكن أن تعيق 
تطور التجارة اإللكترونية؛ مثل عدم وجود ترقيم وترميز للمســاكن واملنشــآت يف فلســطني، وعدم وجود بطاقات 
الهويــة الرقميــة للمواطنــني، وضعف األمتتة وإدارة العمليات اخلاصة بالبريد الفلســطيني، والتوقيع اإللكتروني، 
وإشــكاليات بســبب عدم اعتماد بطاقات االئتمان اإللكترونية الفلســطينية لدى بعض شــركات التســوق والتجارة 
اإللكترونيــة الدوليــة، والعقبــات التــي ميارســها اجلانــب اإلســرائيلي بخصــوص البريــد عبر املنافــذ احلدودية، 
وانخفاض التركيز على تصدير املنتجات احمللية من خالل التجارة اإللكترونية، واالقتصار على االستيراد فقط.  
كمــا أشــار، أيضــاً، احتــاد الغرف التجارية الفلســطيني ممثاًل بغرفة جتارة وصناعة نابلــس إلى ضعف تطبيقات 

النظام املصريف اإللكتروني التي ال تعزز التجارة اإللكترونية.

انتشار وسائل الدفع اإللكتروني  9-3

إن النمــو املتزايــد يف التســوق عبر اإلنترنــت والطلب املتزايد على اخلدمات البنكيــة واملالية ذات العالقة بالدفع 
عبــر اإلنترنــت، أدى إلى ظهور وســائل وحلول مختلفة للدفــع اإللكتروني، تهدف إلى زيادة درجة الفعالية واألمان 

.)FinTech( للتسوق عبر اإلنترنت، مستغلة التقدم الكبير يف التكنولوجيا املالية

يعّرف نظام الدفع اإللكتروني بأنه طريقة إلجراء املعامالت أو دفع أســعار الســلع واخلدمات من خالل وســيط 
إلكتروني دون احلاجة إلى استخدام وسائل الدفع النقدي والشيكات.89 وتعتبر أنظمة الدفع اإللكتروني من أهم 

89 https://sadad.qa/ ملاذا-تعتبر-منصة-سداد-هي-أقوى-حل-للدفع-أ/
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العناصر التي ساهمت يف انتشار التجارة اإللكترونية عاملياً )Alyoubi, 2015(، من خالل توفير أدوات أكثر فعالية 
وكفــاءة إلجــراء املعامــالت اإللكترونية، وبشــكل خاص التســوق اإللكتروني، من خالل مواقع التســوق اإللكترونية 
العامليــة.  ومــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن أنظمــة الدفع اإللكتروني ســاهمت، أيضــاً، يف تعزيز الشــمول املالي 
والشــفافية املاليــة، مــن خــالل دمج املزيد من األفراد يف النظام املالي الرســمي، ومنــح رواد األعمال حافزاً قوياً 

.)Klapper, 2017( إلجراء املعامالت املالية الرسمية

تشــكل طريقة الدفع عند االســتالم الوســيلة األكثر شيوعاً للتسوق اإللكتروني يف منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا )%62 من املتســوقني عبر اإلنترنت)،90 وعدد كبير من الدول النامية األخرى، حيث توفر احللول الفعالة 
لعدد كبير من املستهلكني يف ظل املعيقات على وسائل الدفع اإللكتروني، كما أن عدداً كبيراً من املتسوقني يلجأ 
إليها بسبب القلق من مشاركة بيانات بطاقة االئتمان عبر اإلنترنت، على الرغم من احللول التي تقدمها البنوك 
حلماية اخلصوصية واألمان عند استخدام بطاقات االئتمان للتسوق عبر اإلنترنت.  فعلى سبيل املثال، فإنه على 
الرغم من االنتشــار الواســع لوســائل الدفع اإللكترونية والبطاقات االئتمانية يف اململكة العربية الســعودية، فإن 
%66 من املتســوقني يفضلون الدفع عند االســتالم.91  كذلك احلال يف اإلمارات العربية التي تبلغ نســبة الشــمول 

املالي فيها حوالي %56، فإن %44 من املستهلكني يفضلون الدفع عند االستالم.92

يف فلســطني، ما زال اســتخدام أنظمة الدفع اإللكتروني محدوداً إلى حد كبير، يف حني تســيطر وســائل الدفع 
التقليدية )الدفع النقدي، الدفع عند االستالم، التحويل البنكي، واحلواالت النقدية البسيطة( على املشهد العام 
للتجــارة اإللكترونيــة يف فلســطني، مــا يخلق العديد من التحديات لرواد األعمال واملنشــآت التجارية التي حتاول 
التوسع يف استخدام التجارة اإللكترونية.93  تشير األرقام الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف 
اجلدول 8، إلى أن %86.5 من الفلســطينيني الذين قاموا بالشــراء عن طريق اإلنترنت اســتخدموا وســيلة الدفع 
النقــدي عنــد االســتالم، بينمــا %15.2 اســتخدموا الدفع عــن طريق بطاقة ائتمــان عبر اإلنترنــت، %7.5 بطاقة 
اخلصــم املباشــر أو التحويــل املصــريف اإللكترونــي عبــر اإلنترنت، وفقط %3.7 اســتخدموا خدمــات الدفع عبر 
اإلنترنــت )PayPal(. وهــو مــا أكــدت عليه أغلب شــركات التجارة اإللكترونية احمللية التي متــت مقابلتها من قبل 
فريق البحث، فأغلب املستهلكني يف فلسطني يبحثون عن املنتجات التي يحتاجونها من خالل املواقع اإللكترونية 
احمللية أو صفحات الفيسبوك، ومن ثم يتم االتفاق على السعر وطريقة الدفع والتسليم، وغالباً ما يتم استخدام 
طريقــة الدفــع عنــد االســتالم )cash on delivery “COD“)، بينمــا عــدد قليل مــن الزبائن يســتخدم طريقة الدفع 
املسبق من خالل بطاقة اخلصم املباشر أو التحويل املصريف اإللكتروني عبر اإلنترنت أو باستخدام بطاقة الدفع 

االئتماني.

إال أن هذا التفضيل لوسيلة الدفع عند االستالم من قبل عدد كبير من املتسوقني يف فلسطني يشكل حتدياً كبيراً 
مــن وجهــة نظــر شــركات التجــارة اإللكترونية احمللية بســبب التكلفة املرتفعــة لنقل املخزون، واملعــدالت املرتفعة 
لرفض االســتالم، حيث يصر العديد من املســتهلكني على فحص املنتجات قبل دفع ثمنها.  جتدر اإلشــارة، هنا، 

90 https://www.go-gulf.ae/e-commerce-in-middle-east-statistics-and-trends/
91 https://www.alwatan.com.sa/article/389883
92 https://www.wamda.com/ar/2019/11/people-paying-online-uae-arabic
93 http://ipoke.co/SocialMediaOnPalestine2019.pdf
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إلى أن وســيلة الدفع عند االســتالم تســتخدم، بشــكل رئيســي، يف التجارة اإللكترونية الداخلية؛ سواء أكان ذلك 
لشــراء الســلع احمللية أم الســلع ذات املنشــأ اخلارجي بواســطة وكيل محلي، وأن أغلب خدمات البريد الســريع 
العامليــة ال تتبنــى هــذه الوســيلة مــن الدفع يف فلســطني.  فعلى ســبيل املثال، موقــع التجارة اإللكترونية الشــهير 
»أمــازون«، يتيــح فقــط خدمــة الدفع عند االســتالم يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة، وبشــروط معينة، حيث ال 

يتجاوز املبلغ 1500 دوالر أمريكي.94

 اجلدول 8: نسبة األفراد )18 سنة فأكثر( الذين قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر اإلنترنت يف فلسطني
حسب طريقة الدفع واملنطقة، 2019

فلسطنيالضفة الغربيةقطاع غزةطريقة الدفع

83.687.486.5الدفع النقدي عند االستالم

9.117.115.2بطاقة ائتمان عبر اإلنترنت
بطاقة اخلصم املباشر أو التحويل املصريف اإللكتروني عبر 

3.18.97.5اإلنترنت

2.51.9-احلساب املالي املتنقل )حساب موصول برقم الهاتف احملمول(

)PayPal( 4.23.63.7خدمات الدفع عبر اإلنترنت

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2020.

بســبب الطلــب املتزايــد على الشــراء عــن طريق اإلنترنت، وبخاصــة بعد جائحة كورونا ومــا رافقها من إجراءات 
العزل املنزلي والتباعد االجتماعي للحد من انتشار الفايروس، قامت سلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعليمات 
تشغيل وتقدمي خدمات الدفع اإللكتروني؛ مثل احملفظة اإللكترونية، وبطاقات الدفع املسبق،95 بهدف ضبط عمل 
وتنظيم تقدمي خدمات الدفع اإللكتروني يف فلسطني.  ومن املفترض أن توفر شركات خدمات الدفع اإللكتروني 
أدوات الدفع الفعالة التي متكن املتسوقني من دفع أثمان املشتريات التي يتم شراؤها من خالل املواقع اإللكترونية، 
كمــا ميكــن حتميــل تطبيــق احملفظــة اإللكترونيــة علــى األجهــزة الذكية، بحيــث يتمكن املشــتركون بهــا من إمتام 

معامالتهم املالية بشكل إلكتروني دون استخدام النقد ضمن سقف محدد.96

يف هذا الصدد، أطلقت شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية )جوال( نهاية العام 2019، أول محفظة إلكترونية 
متكاملة يف فلســطني )Jawwal Pay(، بالتعاون مع الشــركة الوطنية للدفع اإللكتروني، وحتت إشــراف كامل من 
ســلطة النقــد الفلســطينية، التــي ســتقدم خدمــات ماليــة إلكترونية مثل حتويــل األمــوال محلياً، ودفــع الفواتير 
إلكترونياً، وشــحن أرصدة الهاتف اخللوي، والتســوق اإللكتروني.97  إن تشــجيع الشــركات اخلاصة والبنوك على 
تطوير وســائل الدفع اإللكتروني، من خالل العمل على ترخيص املزيد من الشــركات اخلاصة خلدمات احملافظ 
اإللكترونية، وبطاقات الدفع املسبق، وتطوير اإلجراءات الرقابية اخلاصة بذلك، يعتبر على سلم أولويات سلطة 

94 https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201895000
95 http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=2512&language=ar-EG

املصدر السابق نفسه.  96
97 https://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=41106e4y68224740Y41106e4
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النقد الفلسطينية ملواكبة الطلب املتزايد على خدمات الدفع اإللكتروني، إال أنها يف الوقت نفسه ال تعتبر بديلة 
عــن اخلدمــات املصرفيــة التي تقدمها البنوك يف هذا املجال، حيث تعتبر اخلدمات املالية التي تقدمها شــركات 
الدفــع محــدودة جــداً مقارنــة بالبنــوك، لكنها متتــاز بانخفاض تكلفتها وســرعة إجنــاز املعامــالت اخلاصة بها.  
وأخيــراً، تتميــز خدمــات الدفع اإللكتروني التي يوفرها القطاع اخلاص، حســب ســلطة النقــد، بدرجة عالية من 

األمان للمتسوقني، ألنها تخضع بالكامل لرقابة سلطة النقد.

قامــت ســلطة النقد الفلســطينية، مؤخراً، وبالشــراكة مع القطاع اخلاص، بإطالق خدمتــي احملفظة اإللكترونية 
وبطاقــات الدفــع املســبق )Jawwal Pay)،98 مــن أجل تطوير أنظمة الدفع اإللكتروني، ويف ســبيل تشــجيع التجارة 
اإللكترونيــة يف فلســطني.  وعلــى الرغــم مــن هذه احملاوالت اجلادة، فإنها حســب شــركات التســوق اإللكترونية 
احمللية والعديد من اجلهات املنظمة للتجارة اإللكترونية التي متت مقابلتها، تبقى محدودة جداً، وال تلبي الطلب 
املتزايد على التسوق اإللكتروني، وبخاصة من خالل املواقع العاملية، وهو ما تشير إليه األرقام يف اجلدول 4 من 
أن %86.5 مــن املتســوقني عبــر اإلنترنــت يف فلســطني اســتخدموا وســيلة الدفــع عنــد االســتالم، التــي ال ميكن 
اســتخدامها عند الشــراء من مواقع التســوق اإللكتروني العاملية.  ويف هذا الســياق، أشــار املركز العربي لتطوير 
اإلعالم االجتماعي )حملة(، وهو مؤسسة أهلية غير ربحية مقرها مدينة حيفا، تهدف إلى متكني املجتمع املدني 
الفلســطيني والعربي من املناصرة الرقمية، إلى أن ازدهار التجارة اإللكترونية يف إســرائيل يعود، بشــكل رئيسي، 
إلــى التســهيالت الكبيــرة التــي تقدمها البنوك يف إســرائيل كتقدمي بطاقــات الدفع اإللكترونــي، وإتاحة الفرصة 
للجميع لالســتفادة من هذه اخلدمة، وهو ما يجب العمل عليه من قبل ســلطة النقد الفلســطينية، وبالشــراكة مع 

البنوك العاملة يف فلسطني.

العمالت الرقمية  10-3
شهدت العديد من دول العالم، مؤخراً، تنامياً يف استخدام العمالت الرقمية كوسيلة دفع يف التجارة اإللكترونية،99 
حيث توفر هذه األموال الرقمية الراحة ملستخدميها بسبب سهولة استخدامها يف أي مكان يف العالم عبر أجهزة 

الكمبيوتر احملمولة والهواتف الذكية.100

تُعتبر عملة »البيتكوين« أول عملة رقمية مشــفرة وأكثرها انتشــاراً، إذ قامت جهة حتت اســم )ساتوشي ناكاموتو( 
بإطالقها إلى الفضاء اإللكتروني يف العام 2009.  يف البداية، اســتخدمها أشــخاص راغبون يف إخفاء هوياتهم، 
نظراً لصعوبة رصد السلطات لها.  لكن ذلك لم يطل كثيراً، إلى أن باتت العملة متداولًة بني العامة، وظلت العملة 
األوســع انتشــاراً علــى الرغم من تطويــر عمالت رقمية أخرى بجودات وخاصيات متفاوتــة.  يف نظام البيتكوين، 
يســهل إرســال أي مبلغ من أي مكان يف العالم كســهولة إرســال بريد إلكتروني، ويصل املبلغ بأقل من 10 دقائق، 
وبتكلفة عمولة صغيرة جداً، وذلك على العكس من احلالة التقليدية، حيث تكون كل هذه العوامل مكلفًة ومضنيًة 
يف الوقــت ذاتــه.  إضافــة إلى ذلك، هنالك العديد من الشــركات الكبرى يف العالــم، مثل Microsoft، وAmazon، و
Subway، وApple، وTesla، قبلــت هــذه العملــة كأداة للدفــع.  للبيتكوين فوائُد اقتصاديــٌة أخرى، مثل عدم تأثرها 

98 http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=2512&language=ar-EG
99 https://www.alqiyady.com/ -262389كيف-ستؤثر-العمالت-الرقمية-على-مستقبل-التجارة-اإللكترونية؟.html
100 https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b56ea5d5d6d1_1.pdf
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بالصدمات االقتصادية التي حتدث يف النظام املالي العاملي احلالي، وبخاصة بسبب ترابط األنظمة االقتصادية 
ببعضهــا البعــض، فمثــاًل أدت األزمة املالية التي بدأت يف أمريــكا يف العام 2008 إلى هزات اقتصادية يف أوروبا، 
األمر الذي انعكس على انخفاض قيمة اليورو والعمالت األوروبية األخرى يف حينه.  أما البيتكوين، وكونها غير 
مرتبطــة بدولــة معينــة مــن ناحيــة، وأنهــا تعكس قيمتها اخلاصــة من ناحية أخــرى، فرمبا ترتفــع قيمتها يف ظل 
األزمــات املاليــة مثلهــا مثــل الذهب، حيث ترتفع قيمته نتيجــة الرتفاع الطلب عليه يف ظل فقــدان الثقة بالدوالر 

األمريكي والعمالت الرئيسية األخرى.

ل عمليات الدفــع والتحويل، غيــر أن كثيراً من االقتصاديــني ورجال األعمال  علــى الرغــم مــن أن البيتكويــن تســهِّ
يتعاملــون معهــا بحــذر؛ إذ يشــترون البيتكويــن باعتبارها اســتثماراً، العتقادهــم بازدياد قيمة العملــة مع الوقت.  
واخلطر يف ذلك أن ازدياد قيمة العملة مرتبط باستخدامها وتداولها، ففي حال شراء كثيرين للبيتكوين واحملافظة 
عليها لبيعها الحقاً، ستنتج عن ذلك فقاعة سوق )قيمة مزيفة(؛ أي أن التخمني يف ازدياد قيمة العملة هو الذي 
يدفعهــا لالزديــاد، ويخفــض التذبــذب الكبير يف ســعرها من القيمة احلقيقية يف اســتخدامها، إضافة إلى غياب 

التنظيم يف معظم الدول.101

دوليــاً، بــدأت الواليــات املتحدة األمريكية، مؤخراً، بعمل مقاربة إيجابية جتاه العملة املشــفرة بيتكوين، إال أن لديها 
وكاالت حكوميــة عــدة متنــع أو تقلــل اســتخدام البيتكويــن يف املعامالت غيــر القانونية.  أما الصــني فهي من أكبر 
األسواق التي تستقبل عملة البيتكوين يف العالم، فعلى الرغم من منع احلكومة الصينية املصارف واملؤسسات املالية 
األخــرى يف التعامــل بالبيتكويــن، فــإن ثقافة التداول بها مزدهــرة هناك، وكل األفراد لهم حريــة التعامل مع العملة 
الرقمية هذه بال قيود.  أما عربياً، فإن أول مبادرة قبول لعملة البيتكوين يف التبادل التجاري كانت يف األردن العام 
2014، ومن ثم تالها افتتاح أول صراف آلي لـ »البيتكوين« يف دبي، لتنتشر بعد ذلك يف الكويت وباقي الدول العربية.

كانت »حوســب« أولى الشــركات الفلســطينية التي تقبل »البيتكوين« كوســيلة للدفع يف مطلع العام 2014، ومن ثم 
تصاعد االهتمام فيها ليتم إنشاء صفحات جتارة إلكترونية فلسطينية تقبل العملة املشفرة مثل »كاش فلسطني“.  
كمــا أنشــأ بعــض املســتثمرين مجموعة من الصفحــات اإللكترونية التي تســتهدف املهتمــني يف »البيتكوين«، مثل 
»ملتقــى معدنــي الِبتْكويــن الفلســطيني« و)Bitocins in Palestine(، إضافة إلى إنشــاء مواقع تتيح إمكانية شــحن 
رصيد »جوال« و«وطنية« باستخدام »البيتكوين«.102 مع نهاية العام 2017، حظرت سلطة النقد الفلسطينية التعامل 
مع العمالت االفتراضية اإللكترونية بأشــكالها ومســمياتها كافة؛ ســواء بهدف االســتثمار أو االدخار أو التبادل 
التجاري أو غيرها من املعامالت املالية، وذلك كون أن كافة اجلهات واألطراف التي تقدم وتتعامل بهذه العمالت 

غير مرخصة وغير خاضعة إلشراف سلطة النقد.

شــهدت فلســطني، مؤخراً، نقاشــاً كبيراً حول اســتخدام العمالت الرقمية حني صرح رئيس الوزراء الدكتور محمد 
اشــتية عن ســعي فلسطني لتدشــني عملة رقمية خاصة بها حتل مكان الشيكل اإلسرائيلي، ونتجاوز فيها إجراءات 
االحتالل،103 وهو ما أكد عليه، أيضاً، عزام الشــوا محافظة ســلطة النقد الفلســطينية.104 لذلك، يف حال تدشــينها، 

101 https://pdfs.semanticscholar.org/f4ae/97b47a97c3b0e55bcf878661a3a671c63fe4.pdf
102 https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/acdeefy11329263Yacdeef
103 https://www.aliqtisadi.ps/article/70886/ تأكيد-اشتيه-لتدشني-عملة-رقمية-ليس-جديدا-إليك-أبرز-التصريحات-بشأنها
104 https://www.aliqtisadi.ps/article/42021/على-غرار-البيتكوين-فلسطني-تخطط-لتدشني-عملتها-الرقمية?searchkey=MIC
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فمن املتوقع أن توفر وســيلة دفع مهمة يف أنشــطة التجارة اإللكترونية يف فلســطني.  ومن اجلدير بالذكر، أن هذه 
الدراســة لم تتطرق إلى موضوع اســتخدام العمالت الرقمية يف التجارة اإللكترونية يف فلســطني، التي من األهمية 
التطرق إليها يف دراسة منفصلة ألهميتها يف تشجيع التجارة اإللكترونية، وبخاصة من خالل مواقع التسوق العاملية.

ما مدى جهوزية البريد الفلسطيني لمواكبة النمو في التجارة اإللكترونية؟  11-3

3-11-1 خدمة البريد على املستوى العاملي
تعتبر خدمة البريد عنصراً مهماً يف التجارة اإللكترونية على املستوى الدولي، وبشكل أساسي جتارة السلع.  لقد 
ازدهر التبادل البريدي بني الدول بشــكل كبير خالل الســنوات املاضية، ومبعدل منو ســنوي مقداره %13.3 بني 
األعــوام 2007 وUPU, 2019a( 2017)،105 إال أنهــا مــا زالــت تشــكل %1 فقــط مــن حجــم التبــادالت البريدية داخل 
الدول.106 تعتبر فجوة النمو يف البريد بني الدول من أبرز معيقات التجارة اإللكترونية فيما بينها، فهي تعيق تدفق 
البريد، وتثبط املســتهلكني من طلب الســلع من اخلارج بســبب طول فترة تســليم البضائع، أو عدم ثقتهم يف كفاءة 

البريد على توصيل السلع يف الوقت احملدد.

مــن أجــل رصــد النمو والتطور يف خدمة البريد حول العالم، قام االحتاد العاملي للبريد بتطوير »املؤشــر املتكامل 
لتطور البريد« )Integrated Index for Postal Development (2IPD((، الذي يقيس تطور أداء مشغلي البريد حول 
العالــم )UPU, 2019b)،107 باســتخدام مقيــاس مــن )1-100(.  يبنــى املؤشــر علــى أربع ركائز رئيســية أو مؤشــرات 

فرعية:

املصداقية، الذي يعكس أداء البريد من ناحية السرعة وتوقع وصول السلع.. 1
الوصول، الذي يقيس نطاق ومدى الشبكة الدولية ملشغلي البريد يف كل دولة.. 2
مدى املالءمة أو األهمية؛ الذي يقيس كثافة أو قوة الطلب على اخلدمات البريدية.. 3
املرونــة، الــذي يقيــس مدى تنــوع مصادر الدخل للبريد والقدرة على االبتكار وتوصيل خدمة بريدية شــاملة، . 4

ودمج أو تكامل أهداف التنمية املستدامة يف األنشطة البريدية.
لقد شــمل املؤشــر يف نســخة العام 2019 أكثر من 170 دولة حول العالم، ليس من ضمنها دولة فلســطني، حيث مت 
استبعاد فلسطني من عضو مراقب العام 2018 على الرغم من انضمامها إلى االحتاد العاملي للبريد العام 2011.  
تأتي سويسرا على رأس قائمة التصنيف يف العام 2019، حيث حصلت على العالمة الكاملة )100(، يليها كل من 
هولندا، وأملانيا، واليابان مبقدار 93.67، و90.97، و87.17 على التوالي.  أما أعلى مســتوى يف الدول العربية، فقد 
جــاءت تونــس أوالً يف املركــز 47 عامليــاً )50(، تليها اإلمارات يف املركز 57 عامليــاً )44.17(، بينما جاءت األردن يف 
املركز 77 عاملياً )43.17(، ومصر يف املركز 92 عاملياً )28.77(، بينما حلت العراق يف املركز 157 )7.68(.  إن تدني 
مؤشر أداء البريد يف العديد من الدول العربية رمبا يفسر انخفاض حجم التجارة اإللكترونية يف هذه الدول، ما 
يتطلب اّتخاذ سياســات من شــأنها النهوض بقطاع البريد لكي يتماشــى مع النمو املّطرد يف التجارة اإللكترونية 

105 UPU (2019a). Postal Economic Outlook
106 Ibid. As of 2017, domestic letter-post volumes were 309.9 billion items, while international letter-post items totalled 3.60 billion
107 UPU (2019b). Postal Development Report 2019. Perspectives on the performance of postal operators worldwide.
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عاملياً، ومن أجل اســتغالل الفرص املتاحة وحتقيق ميزة تنافســية يف هذا الســوق، الذي يحقق إيرادات ضخمة 
للعديد من الدول حول العالم.

3-11-2 تطور البريد الفلسطيني
لقد تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية البريد من االحتالل اإلسرائيلي يف العام 1994 كبقية املرافق األخرى، 
ببنية حتتية ضعيفة ووضع مهلهل، كما بقيت إسرائيل تفرض العديد من املعوقات على هذا القطاع املهم، متثلت 
بإعاقة انضمام البريد الفلسطيني إلى عضوية االحتاد العاملي للبريد، وفرض قيود على مواصفات الطوابع من 
ناحية النص ونوع العملة.108 وعلى الرغم من ذلك، اتخذت إدارة البريد الفلسطيني العديد من اخلطوات من أجل 

تطوير هذا القطاع، وحتسني نوعية اخلدمات البريدية، من أبرزها:109

طبع إصدارات مختلفة من طوابع البريد الفلسطينية تظهر أبرز املعالم واآلثار الفلسطينية.. 1
وضع الهيكلية التنظيمية للبريد.. 2
رفع كفاءة وخبرات موظفي البريد من خالل الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية.. 3
توسيع خدمات البريد لتشمل معظم املناطق يف الضفة الغربية وقطاع غزة.. 4
ربط جميع مكاتب البريد بواسطة احلواسيب )اإلنتربرانش(؛ أي إنه يتم اتباع احلساب املوحد.. 5
إدخال املكننة احلديثة يف اخلدمات البريدية مثل آالت التخليص – املوازين اإللكترونية.. 6
ربط اخلدمات البريدية إلكترونياً بالتعاون مع اإلدارة العامة للمعلوماتية.. 7
تنظيم برتوكول تعاون ونقل بريدي مع الهيئة القومية للبريد املصري.. 8

سعياً منها إلى حتسني جودة اخلدمات التي يقدمها البريد الفلسطيني للمواطنني، وتشجيع التجارة اإللكترونية، 
أصدرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مؤخراً، مجموعة من اإلجراءات، أبرزها:110

استحداث خدمة »التوصيل والتحصيل« التي تشجع التجارة اإللكترونية، وال تضيف أي أعباء على املستهلكني.. 1
إصــدار تعرفــة بريديــة جديدة للعام 2020 تســتند إلــى املعايير واملواثيــق الدولية، وتهتــم بالزبائن والعمالء، . 2

وتشــجع التجارة اإللكترونية الداخلية واخلارجية، كما أصدرت خصماً تشــجيعياً يصل لغاية %20 ألصحاب 
املتاجر اإللكترونية، التي تعمل على توفير طلبات املستهلكني الفلسطينيني.

وفــرت خدمــة تتبــع الطــرد البريدي وفق األنظمة الدوليــة على البعاث البريدية الواردة من خارج فلســطني، . 3
وحتمل رقم تسجيل وتتبع مقابل تعرفة أو رسوم رمزية )شيكل ونصف(.

خفضت أسعار استئجار صناديق البريد من 120 إلى 100 شيكل، ما يسمح للمواطنني واملؤسسات باستئجار . 4
الصندوق البريدي طيلة عام مقابل سعر أقل، وبالتالي دعم أصحاب املتاجر اإللكترونية.

108 https://www.mtit.gov.ps/index.php/c_home/showMangemnt/1092
املصدر السابق.  109

110 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9HSyEDa877244064642a9HSyED
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3-11-3 املعيقات التي يواجها البريد الفلسطيني
يوجــد هنــاك العديــد مــن الصعوبــات أو العقبات التي تعيق تطور البريد الفلســطيني، وتؤثر ســلباً على مســتوى 
اخلدمــات التــي يوفرها، وعلى مســتوى ثقة املواطن يف قدرته على تلبيــة احتياجاتهم املتزايدة من خدمات النقل 
والتوصيــل، وبخاصــة تلــك املتعلقــة بالتجارة اإللكترونية، مــا يدفع العديد من املواطنني إلــى اللجوء إلى خدمات 
النقل التي توفرها الشركات اخلاصة املنتشرة يف فلسطني )على سبيل املثال، شركة أرامكس وشركة واصل( أو 

إلى البريد اإلسرائيلي الذي يوفر خدماته للمناطق الفلسطينية يف القدس.

الشكل 3: معدل تكلفة املعاملة التجارية )الدوالر األمريكي( يف فلسطني مقارنة بإسرائيل ودول منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا
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املصدر: البنك الدولي.111

تتعــرض التجــارة اإللكترونيــة يف فلســطني، وبخاصــة تلــك املرتبطــة بالســلع امللموســة مبعيقــات مــن االحتــالل 
اإلســرائيلي شــبيهة بتلــك التــي توجهها التجــارة التقليدية، وأبرزها ســيطرة إســرائيل على املعابر بني فلســطني 
والعالم، وإجراءات التفتيش والتأخير املتعمد التي تفرضها على كل من الصادرات والواردات، ورمبا يزداد األمر 
تعقيداً يف حالة التجارة اإللكترونية بسبب تعمد إسرائيل حجز الطرود البريدية لفترة طويلة قد تصل لسنوات،112 
ما يترك آثاراً ســلبية جداً بســبب التأخير املتعمد لإلجراءات األمنية واإلدارية والتكلفة العالية املرتبطة بذلك.  
تشــير األرقــام يف الشــكل 3 إلــى ارتفــاع معــدل تكلفــة املعاملــة التجارية اخلارجية يف فلســطني كنتيجة رئيســية 
للمعيقات اإلسرائيلية وسيطرتها على املعابر بني فلسطني والعالم، فمعدل تكلفة املعاملة التجارية اخلارجية لكل 
مــن الصــادرات )1,750 دوالراً أمريكيــاً( والــواردات )1,425 دوالراً أمريكيــاً( يف فلســطني أعلــى بكثيــر من معدل 

111 World Bank Group (2017). Unlocking the Trade Potential of the Palestinian Economy: Immediate Measures and a Long-Term Vision 
to Improve Palestinian Trade and Economic Outcomes (Report No: ACS22471). Retrieved from https://documents.worldbank.org/
en/publication/documents-reports/documentdetail/960071513228856631/unlocking-the-trade-potential-of-the-palestinian-econo-
my-immediate-measures-and-a-long-term-vision-to-improve-palestinian-trade-and-economic-outcomes.

112 https://www.theguardian.com/world/2018/aug/16/blocked-by-israel-eight-years-palestinian-mail-arrives-postal-west-bank-letters-
parcels
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التكلفة يف إسرائيل ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كذلك احلال بالنسبة إلى معدل الوقت الذي تستغرقه 
املعاملة التجارية يف حال التصدير )23 يوماً مقابل 10 أيام يف إسرائيل و20 يوماً يف دول الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا( واالستيراد )38 يوماً مقابل 10 أيام يف إسرائيل، و24 يوماً يف دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا( من 
اخلارج.  على الرغم من أن هذه األرقام خاصة بالتجارة التقليدية، فإنها تنطبق، أيضاً، على التجارة اإللكترونية 
للسلع، التي تتم بشكل رئيسي عن طريق البريد الفلسطيني الذي -كما أشرنا سابقاً- تواجه أنشطته العديد من 

املعيقات من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

شكل 4: معدل الوقت الذي تستغرقه املعاملة التجارية )يوم( يف فلسطني مقارنة بإسرائيل ودول منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا
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املصدر: البنك الدولي.113

ما زال االحتالل اإلســرائيلي يفرض جملة من املعيقات على البريد الفلســطيني، تؤثر ســلباً على أنشطة التجارة 
اإللكترونية الداخلية واخلارجية، التي تتم بشكل رئيسي عن طريق البريد، من أبرزها:

قام االحتالل اإلســرائيلي باحتجاز الطرود البريدية الفلســطينية لفترات طويلة تصل إلى ســنوات؛ مثلما حصل 
يف احتجــاز أطنــان مــن البريــد منذ العام 2009، أفرج عن جزء منها العام 2018، ما تســبب يف تلف جزء كبير من 
هــذه الطــرود وضيــاع العناويــن واملعلومــات األساســية، األمــر الذي تســبب بخســائر كبيــرة للمواطنــني وللبريد 
الفلســطيني الــذي اضطــر إلــى توظيف عدد كبير مــن املوظفني من أجل فرز الكم الهائل من البريد الفلســطيني 
احملتجز.114 عند سؤالهم عن املوضوع، أشار املسؤولون يف البريد الفلسطيني خالل مقابلتهم أنه يف العام 2008، 
ومتاشــياً مع سياســة احتاد البريد العاملي، مت إصدار إعالن مبادئ يف جنيف يســمح لفلســطني بتبادل البريد مع 

113 World Bank Group (2017). Unlocking the Trade Potential of the Palestinian Economy: Immediate Measures and a Long-Term Vision 
to Improve Palestinian Trade and Economic Outcomes (Report No: ACS22471). Retrieved from https://documents.worldbank.org/
en/publication/documents-reports/documentdetail/960071513228856631/unlocking-the-trade-potential-of-the-palestinian-econo-
my-immediate-measures-and-a-long-term-vision-to-improve-palestinian-trade-and-economic-outcomes.

114 http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=0rmcboa827451202941a0rmcbo
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الدول التي ليس لها عالقة مع إســرائيل عن طريق األردن، وســمح بأن تشــحن جميع اإلرســاليات الواصلة إلى 
مطــار امللكــة عليــاء يف األردن مغلفة باســم فلســطني؛ ســواء من الــدول العربية أو العامليــة.  ومت إصدار بيان من 
االحتاد العاملي للبريد بهذا اخلصوص، ووافقت عليه إسرائيل.  ولكنها تنصلت من االتفاق بحجة إن إدخاله عن 
طريق اجلسر مع األردن يحتاج إلى مباٍن وغرف فحص على الرغم من أن االتفاق نص على تسليم البريد بشكل 
مباشر )back to back( إلى اجلانب الفلسطيني.  أدى ذلك إلى تراكم عشرات اآلالف من الطرود البريدية، حتى 
شــهر متوز من العام 2018 حني تدخلت اللجنة الرباعية واالحتاد العام للبريد وألزمتا إســرائيل بإدخال وتســليم 

البريد احملجوز.  لكن السلطات اإلسرائيلية واصلت إجراءات احتجاز البريد القادم إلى فلسطني.

 كما وقعت فلسطني يف العام 2016 اتفاقية البريد املباشر لألردن مع إسرائيل، وبرعاية احتاد البريد العاملي، إال 
أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، لم تلتزم بتطبيق هذا االتفاق، وال تسمح بتصدير اإلرساليات البريدية مباشرة 

عبر األردن.115

مــن خــالل ســيطرتها على املعابر الدولية واحلدود، تفرض إســرائيل رقابة مشــددة على حركــة الطرود الصادرة 
والواردة، كما تقوم بتأخير فحص البريد الصادر، وحجز الطرود البريدية لفترات طويلة وفرض اجلمارك العالية 
عليها، واحتجازها يف القدس، ويحتاج الوصول إليها إلى تصاريح من إسرائيل.  كما تقوم، يف العديد من األحيان، 
بفتح اإلرساليات الفلسطينية الواردة باسم البريد الفلسطيني، وإرسالها ضمن البريد املكشوف، ما يترتب عليه 
آثار تتعلق بثقة املواطن بالبريد الفلسطيني، وبسالسة تدفق السلع، وبخاصة تلك التي تتم عبر معامالت التجارة 

اإللكترونية.116

بعــد إخــالل ســلطات االحتــالل بالتزامها بتطبيق إعالن مبادئ جنيــف العام 2008، الذي يســمح أن تصل الطرود 
البريدية باســم فلســطني، أصبحت غالبية البريد الوارد من اخلارج تدخل باســم إسرائيل، وهذا يعني أن إسرائيل 
حتصل على النفقات اخلدمية التي يجب أن نحصل عليها من دول العالم كأجرة بدل توزيع الطرود البريدية الواردة.

تصنــف دول العالــم إلــى خمــس مجموعات من ناحية نوعية وجودة اخلدمة.  وفلســطني تصنف ضمن املجموعة 
األخيــرة، أي الفئــة األضعــف.  لذلك، تقوم الدول املصنفة ضمن الفئات األولى بتحويل مبالغ نقدية إضافية إلى 
الدول األقل جودة من أجل حتســني اخلدمات البريدية لديها.  وبحكم دخول البريد الفلســطيني باســم إسرائيل، 
فهي تقوم باالســتحواذ على تلك األموال بشــكل تعســفي، وحســب تقديرات البريد الفلســطيني، قامت ســلطات 
االحتالل باالســتحواذ على 43 مليون دوالر منذ العام 2005، وهي تصر على رفض حتويلها للبريد الفلســطيني، 

ما يعيق، بشكل كبير، قدرته على حتسني مستوى اخلدمات التي يقدمها.

3-11-4 البريد الفلسطيني والتجارة اإللكترونية
تشــجع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات والبريد الفلســطيني على التجارة اإللكترونيــة، وبخاصة العابرة 
للحــدود، مــن خالل احملاوالت اجلادة لتحســني اخلدمات البريدية املقدمة لتتناســب مــع الطلب املتزايد من قبل 
املواطنني على التجارة اإللكترونية.  قام البريد الفلســطيني، مؤخراً، بتقدمي أســعار تفضيلية لألشــخاص الذين 

املصدر السابق.  115

املصدر السابق.  116
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يتعاملون بالتجارة اإللكترونية )كما أشرنا سابقاً إلى تقدميها خصماً تشجيعياً يصل لغاية %20 للتجار أصحاب 
املتاجر اإللكترونية، التي تعمل على توفير طلبات املســتهلكني الفلســطينيني(.  وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك 
عدم جاهزية للبريد الفلسطيني فيما يخص النمو يف التجارة اإللكترونية، أي إنه ميكننا القول إن النمو يف هذا 
النوع من التجارة ال ينسجم مع قدرة البريد الفلسطيني الذي يشهد زيادة كبيرة يف حجم البريد الوارد، ما ينتج 

عنه تراكم كبير للطرود يف املخازن التابعة للبريد الفلسطيني، وعدم القدرة على توصيلها بالوقت احملدد.

يعانــي املســؤولون يف البريــد الفلســطيني من نقص الكادر البشــري وضعــف البنية التحتية اللوجســتية اخلاصة 
بالفرز والنقل كما أوضحوا.  فعلى سبيل املثال، تقوم إسرائيل بتجميع البريد الفلسطيني يف مركز الفرز يف دير 
ياســني يف القدس، حيث اشــترطوا جتميع 1500-2000 طرد على األقل ليتم إرســالها إلى البريد الفلســطيني يف 
شــحنة واحدة، وبســبب عدم توفر عدد كاٍف من وســائل النقل لدى البريد الفلســطيني )وجود مركبة نقل وتوزيع 
واحدة لكل نصف طن من الطرود يومياً)،117 يضطرهم إلى االستعانة بشركات خاصة لنقل البريد من دير ياسني 
إلى مراكز الفرز الرئيســية يف أريحا ورام اهلل، إلجناز عمليات الفرز والتوزيع بشــكل ســريع ودوري، التي يتحمل 
تكاليفهــا البريــد الفلســطيني.  كمــا أن عــدد املوظفــني غيــر كاٍف ملتابعــة فــرز وتوزيــع البريد ســواء الداخلي أو 
اخلارجــي، حيــث إن هنــاك 370 موظفاً فقط يعملون يف 82 مكتباً بريدياً يف الضفة الغربية، ما يضع أعباء كبيرة 

على املوظفني حسب إفادة املسؤولني يف البريد الفلسطيني.

أمــا بخصــوص اجلانــب املتعلــق مبراقبــة ومتابعــة البريد الوارد مــن مختلــف دول العالم لرصد أنشــطة التجارة 
اإللكترونيــة، يحــاول البريــد الفلســطيني العمــل ضمــن النظــام العاملي خلدمــات البريد، ويحــرص على معاجلة 
اإلرساليات البريدية منذ وصولها حتى تسليمها، ويراعي أوقات الوصول واالستالم والترحيل والفحص وشروط 
التخزين واملتابعة.  إال أن هذه العملية حتتاج إلى جهد ووقت كبيرين، ومتابعة متواصلة مع األطراف ذات العالقة 
كافة )على سبيل املثال، اجلمارك الفلسطينية، الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، قسم املطبوعات يف وزارة 
اإلعــالم(، كمــا تواجــه حتديــات كبيــرة من أجل فــرز وتصنيف ما هو متعلــق بالتجارة اإللكترونية مــن حيث الكم 
والنوع، وتلك املتعلقة باالســتخدام الشــخصي، أو من أجل إعادة بيعها يف الســوق احمللي.  فكما أشــار املسؤولون 
يف البريــد لفريــق البحــث، يوجــد هناك فقط موظفان اثنــان للجمارك ملتابعة مئات اآلالف مــن الطرود البريدية 
ســنوياً، واتخاذ اإلجراءات الضريبية املناســبة، وهو ما ينعكس ســلباً على قدرة وزارة املالية الفلسطينية يف رصد 

أنشطة التجارة اإللكترونية، وحتصيل العوائد الضريبية املستحقة على املواطنني والتجار على حد سواء.

مــن املمكــن التغلــب علــى جزء من النقص يف العنصر البشــري يف البريد الفلســطيني، من خالل اســتخدام أكثر 
لوســائل التكنولوجيا احلديثة يف عمليات إرســال واســتقبال ومســح البضائع وتسجيل البيانات اخلاصة بها، مثل 

االستفادة من نظام التصريح اجلمركي اإللكتروني الصادر عن االحتاد العاملي للبريد.118

أمــا بخصــوص دفــع الضريبــة )القيمــة املضافــة والتعرفــة اجلمركية( املســتحقة علــى الزبون من أجــل تخليص 

117 https://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=c39861y12818529Yc39861
 ))Customs Declaration System )CDS( »بتطوير »نظام التصريح اجلمركي اإللكتروني )UPU’s Postal Technology Centre( قام مركز تكنولوجيا البريد التابع لالحتاد العاملي للبريد  118
الذي يسمح بتبادل املعلومات بني مراكز البريد واجلمارك حول العالم، واحتساب الضرائب والرسوم املفروضة وفق نظام إلكتروني محوسب، يربط بني دوائر البريد يف مختلف دول العالم.  فعلى 

سبيل املثال، حسب النظام اجلديد، يف حال الطرود املرسلة، تتطلب أنظمة وقواعد االحتاد العاملي لالتصاالت أن تقوم مراكز البريد بتبادل املعلومات عن املرسل، ومحتوى الطرد، وقيمته مع سلطات 
اجلمارك يف الدول املرسل إليها، من خالل ما يعرف بتبادل البيانات الرقمية )Electronic Data Interchange( الذي يتم من خالل رسالة إلكترونية ترسل قبل وصول الطرد إلى البلد املرسل إليه، 

علماً أن هذه العملية كانت تتم عادة من خالل ورقة حتتوي على املعلومات األساسية تتم طباعتها على الطرد البريدي املرسل.  إن عملية أمتته املعلومات هذه تساعد الدوائر الضريبية واجلمركية 
حول العالم على اختصار الوقت الالزم لعاجله الطرود الواردة ضريبياً.
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الطرود، فإنها تتم باعتماد نظام الدفع املباشر )الكاش( يف مكاتب البريد الفلسطيني، ومن ثم يقوم البريد بوضع 
النقود يف حساب وزارة املالية، وهذه اآللية حتتاج إلى كادر بشري، ويف ظل النقص احلالي، فإن هناك حاجة إلى 

أمتتة عملية الدفع.

شركات الشحن والتوصيل  12-3

إن ضعف خدمات البريد الفلسطيني وعدم القدرة على الوصول إلى جميع املناطق؛ إما بسبب إجراءات االحتالل 
اإلســرائيلي التي تعيق وصول خدمة البريد، وبخاصة يف مناطق ما يســمى )ج(، وإما بســبب عدم كفاية العنصر 
البشــري ووســائل النقل اخلاصة بالبريد كما أشــرنا سابقاً، أدى إلى انتشار الشركات اخلاصة التي تقوم بخدمة 
التوصيــل والتحصيــل.  كمــا أن النمو الكبير يف التجارة اإللكترونية، وبخاصــة بعد جائحة كورونا، أدى إلى زيادة 
الطلب على خدمات التوصيل، وبخاصة بني املدن الفلســطينية، ما دفع العديد من الشــركات احمللية العاملة يف 
هذا املجال إلى مضاعفة طاقمها، وزيادة عدد ســياراتها كما أشــاروا خالل املقابالت معهم. وبلغ عدد شــركات 
الشــحن والتوصيل 27 شــركة،119 8 منها مت ترخيصها حديثاً بعد جائحة كورونا لالســتجابة للطلب املتزايد على 

خدمات التوصيل للمنتجات التي يتم شراؤها من خالل املتاجر اإللكترونية، وبخاصة احمللية.

هنــاك نوعــان من شــركات التوصيل والتحصيل يف فلســطني؛120 النــوع األول وهو األكثر شــيوعاً ويعتمد الطريقة 
التقليدية، حيث يتم توصيل السلع عن طريق أسطول السيارات التابعة لشركات التوصيل املختلفة.  تتنافس هذه 
الشــركات يف تقدمي خدماتها من خالل سياســات التســعير، وســرعة التوصيل والتحصيل، وتقدمي خدمة التتبع 
كخدمــة إضافيــة وإمكانيــة الوصــول إلــى الداخل الفلســطيني وقطــاع غزة، ومن أبرز الشــركات يف هــذا املجال 
شــركتي أرامكــس،121 وواصــل،122 واألولى للخدمات اللوجســتية،123 ودانا للشــحن والتخليص اجلمركــي.124 تتراوح 
سرعة التوصيل لهذه الشركات من يوم واحد إلى أربعة أيام من تاريخ تسليم الطلب لشركة التوصيل.  أما تسعيرة 
التوصيــل للطلبيــة الواحــدة فتتــراوح مــا بني 20-10 شــيكاًل داخل الضفــة الغربية، و35 شــيكاًل يف مدينة القدس 
وضواحيها، و70 شــيكاًل ملناطق 1948. أما األموال التي تقوم شــركات النقل والتحصيل بجمعها، فتقوم بإعادتها 

إلى املتجر اإللكتروني خالل مدة زمنية تتراوح ما بني يومني إلى 5 أيام من تاريخ حتصيلها.

أما النوع الثاني من الشــركات العاملة يف مجال الشــحن والتوصيل يف فلســطني، فيعتمد، بشــكل رئيســي، على 
التطبيقات الرقمية حتت مبدأ االقتصاد التشــاركي، أي إن أي شــخص ميلك مركبة خاصة بإمكانه التعامل مع 
هــذه الشــركات لتقــدمي خدمــة توصيل الطرود مقابل أجــر معني.  ومعظم هذه املركبات مــزود بنظام تتبع ميّكن 
صاحــب املتجــر مــن تتبــع الطرد مــن خالله.125 ومن أبــرز هذه الشــركات العاملة يف هذا املجال حالياً، تســتخدم 
تطبيــق )We Deliver( »وي ديلفــر« الــذي يقــوم بربط أصحاب املتاجر اإللكترونية بســائقي املركبات املتجهني من 
الطريق نفســه، حيث تكلف اخلدمة 10 شــواكل للتوصيل داخل رام اهلل، و17 شــيكاًل داخل الضفة الغربية، و25 
شيكاًل إلى مدينة القدس.  لقد حازت شركة »وي ديلفر« على املركز األول ضمن مسابقة »ستارت آب« إسطنبول 

.حسب البيانات التي زودنا بها املسؤولون يف وزارة االتصاالت الفلسطينية 119
120 https://www.aliqtisadi.ps/article/ 68429/ما-هي-خيارات-الشحن-والتوصيل-للتجارة-اإللكترونية-املتاحة-يف-فلسطني؟
121 https://www.aramex.com/ps/en
122 https://wassel.ps/ar
123	 https://www.facebook.com/first.logistic.company/
124 https://www.facebook.com/Dana-For-Shipping-Customs-Clearance-1931032790560415/
125 https://www.aliqtisadi.ps/article/68429/ ما-هي-خيارات-الشحن-والتوصيل-للتجارة-اإللكترونية-املتاحة-يف-فلسطني؟ 
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نهاية العام 2019 كأفضل شــركة ناشــئة يف الشــرق األوسط، وتستعد الشركة إلطالق خدماتها يف اململكة العربية 
السعودية قريباً.126

لقد انتشرت، مؤخراً، ظاهرة قيام الشركات أو املواقع اإللكترونية بتقدمي اخلدمات اللوجستية بنفسها، كالتوصيل 
والتحصيل من خالل إنشاء شركاتها املتخصصة لتقدمي هذه اخلدمة )على سبيل املثال، شراؤها مركبات خاصة 
بتوصيل املنتجات وتوظيف ســائقني للعمل عليها(، أو من خالل التعاقد مع أصحاب الدراجات النارية، أو بعض 
أصحاب الســيارات اخلاصة إليصال الســلع التي يتم شــراؤها عن طرق اإلنترنت ألصحابها، وبخاصة الوجبات 
الغذائيــة اجلاهــزة واألدويــة واملــواد التموينيــة.127 إال أن هــذه اخلدمــة ما زالــت تعاني من بعض نقــاط الضعف، 
كانحصارها داخل املدينة، واقتصارها على عمالء موقع إلكتروني واحد )اململوك للشــركة(، كما أنها تفتقد، يف 
كثير من األحيان، لثقة املواطن بســبب عدم تأكد املتســوقني إن كانت خدمة التوصيل هذه تتبع شــروط القانون 

وأحكامه، أو لشركة مسجلة جتارياً.

إن قطــاع الشــحن والتوصيــل بحاجــة إلــى تنظيم من قبــل اجلهات ذات العالقــة، فال يوجد هناك جهة إشــراف 
موحدة.  يف العادة يتم ترخيص شركات شحن البريد من خالل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ألن قطاع 
النقل اللوجستي من اختصاص الوزارة، إال أن جزءاً من شركات الشحن والتخليص اجلمركي يتم ترخيصها من 
وزارة االقتصــاد الوطنــي.  ولكــن عــدداً كبيراً من خدمات التوصيل اخلاصة ال تعمل بشــكل قانوني؛ أي إنها غير 
مرخصة كشركات نقل خاصة، سواء منها الفردية اململوكة لشخص واحد ويقوم بتقدمي خدمة التوصيل من خالل 
املركبة اخلاصة أو الدراجة النارية التي ميلكها، حيث يتعاقد جزء كبير منهم بشكل فردي مع املطاعم ومحالت 
املالبس والسوبرماركت.  ومن الناحية الضريبية، من املفترض أن تقوم شركات التوصيل اخلاصة بإبالغ اإلدارة 
العامــة للجمــارك واملكــوس يف وزارة املاليــة عــن طبيعــة الطــرود اخلارجيــة التي يقومــون بنقلها إلــى الزبائن يف 
فلســطني، وإن كانت مخصصة للتجارة أم ال، لكن حســب ما أبلغتنا به اإلدارة العامة للجمارك واملكوس يف وزارة 
املالية، فإن آلية ومعايير اإلبالغ ليست واضحة، ومعظم شركات التوصيل ال تقوم بذلك، كما أن هناك ضعفاً يف 
آلية الرقابة على هذه الشركات من وزارة املالية.  كما أن جزءاً من هذه الشركات يوفر للزبائن خيار الدفع عند 

التسليم، الذي، على الرغم من انتشاره الواسع فإنه يرتبط مبخاطر عديدة كما ذكرنا سابقاً.

126 http://www.banksnews.ps/news/5e5e49da873c0e289e1dd0c1
127 http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=3OibeLa873386609733a3OibeL

59 آفاق تنظـيم التجارة اإللكترونية يف فلسطني  2020



4- الواقع التنظيمي للتجارة اإللكترونية في فلسطين

كما هو احلال يف معظم دول العالم، ويف ظل الطلب املتزايد على التجارة اإللكترونية يف فلسطني، يزداد االهتمام 
من قبل احلكومة الفلسطينية، والهيئات التي تقوم بتحصيل الضريبية مثل وزارة املالية مبوضوع إصالح النظام 
الضريبــي )التشــريعات واألحــكام الضريبية( اخلاص بالتجــارة اإللكترونية، للحد من أي تــآكل مفترض للقاعدة 
الضريبية يف حال عدم اّتخاذ اإلجراءات والسياســات املناســبة لضبط وتنظيم التجارة اإللكترونية، وبخاصة من 

خارج فلسطني.

إن وجود بيئة قانونية متكاملة تواكب التطور التقني يف املجتمع، والتغير يف بيئة األعمال نتيجة للنمو املستمر يف 
اســتخدام وســائل تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت، يعتبر مهمــاً جداً للدفع بعجلة االقتصــاد وتعظيم العائدات 
املاديــة ملنشــآت األعمــال واحلكومــة، وهــو ما ينطبق بــكل تأكيد على التجــارة اإللكترونية، لذلك فــإن وجود بيئة 
تنظيمية لهذا النوع من التجارة يعتبر ذا أهمية كبيرة من أجل منوها وتوسعها وتعظيم املنفعة منها على مستوى 

األفراد واملؤسسات واحلكومة.

مــن خــالل دراســتنا لألدبيــات املتوفرة، وبعــد حتليل املقابالت التــي مت إجراؤها مع اجلهــات ذات العالقة، فإننا 
ســنقوم بتقــدمي حتليــل مفصل للبيئة القانونية والتنظيمية اخلاصة بالتجارة اإللكترونية يف فلســطني، مســلطني 

الضوء على كل من:

القوانــني والتشــريعات التــي تنظــم عمــل التجــارة اإللكترونية، وحتدد طبيعــة العالقة مع املؤسســات العامة  •
واجلهات الضريبية.

حتديد اجلهات الرســمية التي لها عالقة مباشــرة بتنظيم التجارة اإللكترونية، والدور املنوط منها يف تنظيم  •
هذا القطاع املهم.

واقع البنية التحتية التكنولوجية واللوجستية التي لها عالقة بتنظيم عمل التجارة اإللكترونية. •

اإلطار القانوني للتجارة اإللكترونية في فلسطين هو مزيج من القوانين القديمة   1-4

وبعض القوانين واإلجراءات الجديدة

تعتبــر البيئــة القانونيــة احلاليــة احمليطــة بالتجــارة اإللكترونية يف فلســطني ضعيفــة وغير متكاملــة إلى حد ما، 
فالقوانــني احلاليــة )التي حســب وجهة نظر بعض اجلهات ذات العالقة، تشــكل احلــد األدنى من التنظيم الالزم 
لهــذا للقطــاع( هــي مزيــج من القوانني القدمية التــي تطبق منذ وقت طويل على التجــارة التقليدية، ومت تعميمها 
لتطبــق علــى حالــة التجــارة اإللكترونية أيضاً )مثل قانون الرســوم على املنتجات احمللية رقــم )16( للعام 1963(، 
وبعــض القوانــني واإلجــراءات اجلديــدة التــي لم يتــم تنفيذ بعضها إلى اآلن )قانون رقم )15( لســنة 2017 بشــأن 
املعامالت اإللكترونية)،128 بينما يفتقد جزء منها للوائح التنفيذية على أرض الواقع )قانون الرسوم على املنتجات 

128	 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16935
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احملليــة رقــم )16( للعــام 1963).129 إن معظــم هــذه القوانــني ال تقــدم حلوالً كاملــة آلليات التعامــل الضريبي على 
املنتجات التي يتم شــراؤها عن طريق التســوق اإللكتروني، وال تقدم احلماية املطلوبة للمســتهلك خالل تعامالته 
بها.  فعلى ســبيل املثال، يعالج قانون الرســوم على املنتجات احمللية رقم )16( للعام 1963، بشــكل كبير، موضوع 
الســلع التــي يتــم شــراؤها عن طريق اإلنترنت، من خالل مســاواتها للســلع التي يتم شــراؤها عــن طريق التجارة 
التقليدية، إال أنه ال يقدم حلوالً حقيقية لتداول اخلدمات اإللكترونية مثل البرمجيات، واملوسيقى احململة رقمياً، 

وخدمات السياحة والسفر.

أما قانون حماية املستهلك رقم )21( لسنة 130،2005 فال يفرق بني الشراء من خالل معامالت التجارة التقليدية، 
أو التجارة اإللكترونية، كما تنص املادتان 28 و29 منه، علـــى أن مـــن يقوم بخداع املســتهلك بحقيقة املنتجات أو 
طبيعتها أو نوعها، يعاقب بالسجن ملـدة ال تزيد على ثالث سنوات، أو بغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني، 
أو ما يعادلهـا بالعملـة املتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتني.  كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع أو بـاع أي سـلع 
أو معدات تســتعمل يف الغش، أو حّرض على اســتعمالها بواســطة نشــرات أو إعالنات.  إال أن هناك قصوراً يف 
القواعد لتوفير احلماية اإللكترونية الكافية للمســتهلك كما أشــار إلى ذلك املســؤولون يف دائرة حماية املســتهلك 
يف وزارة االقتصاد الفلســطيني، فاملســتهلك يف تعامالته اإللكترونية ال ميكنه رؤية الســلعة حقيقة، وال معاينتها، 
وإمنا فقط مشــاهدتها عن بُعد عبر شــبكة اإلنترنت، كما أن عدداً كبيراً من املواقع اإللكترونية احمللية اخلاصة 
بالتســويق اإللكتروني، وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي، تفتقد إلى اســم وعنوان وهـــاتف البـــائع أو مقـــدم 
اخلدمة، وطبيعة ومواصفات وسعر املنتج، ونفقـات تسليم املنتج ومبلغ تأمينه وأي نفقات أخرى، وطرق وإجـراءات 
الـــدفع، وطـــرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد، واآلثار املترتبة على عدم تنفيذ االلتزامات، وإمكانية العـــدول عـــن 
الشــراء وأجلــه، وكيفيــة إقــرار الصفقة، وطرق إرجاع املنتج أو إبداله وإرجاع املبلـــغ.  لذلــك، تعكف دائرة حماية 
املســتهلك يف وزارة االقتصــاد الوطنــي علــى العمل على تطويــر أنظمة عدة، لتكييف عمــل الدائرة مع احتياجات 
التجارة اإللكترونية، حيث مت تقدمي نسخه لدراسة أولية وضعت فيها أنظمة عدة، كان أحدها هو نظام التجارة 
اإللكترونية، وكيفية اإلعالن، وآلية الدفع، وعدم التالعب يف وحدة الدفع، حيث مت ضبط عدد كبير من احلاالت 
التي يتم اإلعالن بالدوالر، ثم يطلب الدفع بالشيكل، أو العكس، ما يحمل املستهلك تكلفة أعلى للسلعة من خالل 

تالعب التاجر بأسعار الصرف.

لكن من زاوية أخرى، وكما يرى البعض، فإن القوانني احلالية )مثل قانون حماية املستهلك، وقانون الرسوم على 
املنتجات( وبعض اللوائح التنظيمية ذات العالقة، وعلى الرغم من عدم اختصاصها يف التجارة اإللكترونية، فإنها 
توفــر األســس التنظيميــة للقوانــني واللوائح املســتقبلية املطلوبة لتنظيــم التجارة اإللكترونيــة.  فموضوع التجارة 
اإللكترونية من املواضيع حديثة العهد يف فلســطني، ولذلك يف أي إطار تنظيمي مســتقبلي، ســيدرس بكل تأكيد 
مــا هــو متوفــر حاليــاً من قوانني وتشــريعات، ومــدى كفايتها واحلاجة إلــى تطويرها، بحيث تأخــذ بعني االعتبار 
القضايا املســتجدة، وبشــكل خاص الثورة الرقمية التي متتاز بالنمو الســريع والتغيرات الكبيرة التي حتدثها على 
بيئة األعمال.  مبعنى آخر، ميكن لبعض التعديالت واللوائح التنفيذية على القوانني احلالية )القدمية( أن تأخذ 
بعــني االعتبــار االحتياجــات القانونية احلاليــة للتجارة اإللكترونية، بينما ميكن تطوير القوانني مســتقباًل لتتناول 

129 https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15503
130	 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15136
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علــى وجــه التحديد قضايا حماية حقوق املتســوقني يف الفضاء الرقمي، وحمايــة اإليرادات العامة من الضرائب 
املختلفة، وآليات حتصيلها على التجارة اإللكترونية واملنتجات الرقمية املتخصصة سواء داخلياً أو خارجياً.

مــن أجل مواكبة النمو املتســارع يف اســتخدام وســائل تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت وبشــكل خاص اإلنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي، ومن أجل التصدي لالنتهاكات والتعديات التي حتصل عبر الفضاء الرقمي، قامت 
اجلهات التشــريعية يف فلســطني يف الســنوات األخيرة ببلورة قوانني جديدة من أجل تنظيم العمل عبر اإلنترنت 
واملعامــالت اإللكترونيــة املرتبطــة بــه.  وعلــى الرغم من اجلدل الــذي أثارته تلك القوانني، وبخاصــة فيما يتعلق 
مبوضــوع حريــة التعبيــر ومراقبــة احملتــوى الرقمــي، فإنها توفر غطــاًء قانونياً مهمــاً حلماية املســتهلك يف حالة 

التجارة اإللكترونية.

قانون رقم )15( لسنة 2017 بشأن املعامالت اإللكترونية،131 الذي لم يطبق إلى اآلنأ. 
يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتطوير البنية األساسية القانونية لتطبيق املعامالت اإللكترونية املعتمدة، 
وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واملعايير املتعلقة بتوثيق وسالمة املراسالت والسجالت اإللكترونية، 
وتطويــر التجــارة اإللكترونيــة واملعامالت األخرى على الصعيدين احمللي والعاملي، وحماية املســتهلك من 
خالل احلد من حاالت االحتيال والتزوير يف املراسالت واملعامالت اإللكترونية.  كما يوفر القانون البنية 

التحتية لالعتراف القانوني بعقود األعمال اإللكترونية.

قانون رقم )10( لسنة 2018 واخلاص باجلرائم اإللكترونيةب. 
يشكل قانون اجلرائم اإللكترونية أداة إضافية حلماية املستهلك يف العالم االفتراضي، حيث ميّكن وحدة 
اجلرائم اإللكترونية من متابعة وفرض عقوبات على مواقع التجارة اإللكترونية التي متارس االحتيال أو 
تــروج لبضائــع كاذبــة، كمــا يوفــر نظــام عقوبــات ويحدد مبــادئ انتهــاك القانــون.  كما قامــت احلكومة 
الفلســطينية بتبنــي وثيقــة سياســة أمن املعلومــات طبقاً ملعيــار ISO/IEC 27001 التي تعطــي توجيهاً قوياً 
بشــأن حماية املســتهلك، وعلى وجه التحديد حماية معلومات العمالء على اإلنترنت، مبا يف ذلك حماية 

مستخدمي التجارة اإللكترونية.

4-1-1 االتفاقات مع إسرائيل وتأثيرها على التجارة اإللكترونية
تلعــب املعاهــدات التجاريــة بــني الــدول دوراً مهمــاً للغايــة يف تنظيــم التجارة، مبا فيهــا التجــارة اإللكترونية عبر 
احلــدود، ســواء تلــك التــي تنظــم التجارة داخــل التكتــالت التجارية الكبيــرة كمنظمــة التجارة العامليــة واالحتاد 
األوروبــي، أو تلــك الثنائيــة التــي يتم التوصــل إليها من خالل االتفاق املباشــر بني الــدول.  فالعديد من القضايا 
الضريبيــة التــي تخص التجارة اإللكترونية، وبشــكل خاص ضريبية املبيعات علــى اخلدمات اإللكترونية، فقد مت 

االتفاق عليها بني التكتالت التجارية الكبيرة وبني مختلف الدول يف العالم.

يف احلالة الفلسطينية، تعتبر اتفاقية باريس )بروتوكول باريس االقتصادي( اإلطار العام الذي ينظم التجارة بني 

131	 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16935
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فلســطني وإســرائيل والعالم.  لقد حدد االتفاق املوقع يف نيســان 1994 اإلجراءات واألنظمة التي حتكم العالقات 
االقتصادية بني الضفة الغربية وقطاع غزة وبني إسرائيل خالل الفترة االنتقالية، حيث تنص االتفاقية االقتصادية 
على املبدأ األساسي للتجارة احلرة مع إسرائيل؛132 أي على تبادل البضائع بني اجلانبني بدون رسوم أو جمارك.  
أما بالنسبة للسياسات التي حتكم االستيراد من أطراف ثالثة، فتنص الفقرتان اخلامسة والعاشرة من بروتوكول 
باريــس علــى أن يتم اســتخدام األنظمة اإلســرائيلية املتعلقة باجلمارك، وضريبة الشــراء واملواصفات واملقاييس 
باســتثناء الســلع املدرجة يف القوائم A1،133 وA2،134 وB،135 التي ميكن للســلطة الفلســطينية تطبيق معدالت الرسوم 
اجلمركية وضريبة املشــتريات اخلاصة بها، ضمن الســقوف الكمية التي نص عليها البرتوكول وقابلة للتغيير من 
قبل اللجنة االقتصادية املشــتركة.  وبناء على هذا البند، يفترض أن تتمتع الســلطة الفلســطينية بحرية التفاوض 
وإبرام االتفاقيات التجارية مع دول أخرى طاملا مت تطبيق سياســات االســتيراد اإلســرائيلية.  وقد قامت السلطة 
الوطنية بتوقيع اتفاقيات مع العديد من الدول والتجمعات االقتصادية كاالحتاد األوروبي وأخرى مع دول التينية.  
إال أن إسرائيل تعيق تنفيذ االتفاقيات املبرمة، ويتم عوضاً عنها تطبيق االتفاقيات التجارية القائمة بني إسرائيل 
ودول أخرى.  وعلية، ال تعترف إسرائيل بأي اتفاقية اقتصادية تبرمها السلطة مع دول أخرى )بال تريد، ومجلس 

الشاحنني الفلسطيني 2009، ص17(.

تناولــت الفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن املــادة الثالثة مــن البروتوكــول االقتصادي، تقســيم الصالحيات 
واملسؤوليات يف مجال سياسة وإجراءات االستيراد واجلمارك ما بني السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية، حيث 
كان من املفروض أن تتمتع الســلطة الفلســطينية بكامل الصالحيات واملســؤوليات وإجراءات االســتيراد للســلع 
املصنعة يف األردن ومصر والدول العربية واإلسالمية األخرى حسب القوائم )B، وA2، وA1( املرفقة بالبروتوكول 
وهي السلع األساسية، على أن يقوم الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي من خالل جلنة فرعية متخصصة باالتفاق 
علــى الكميــات وفقــاً الحتياجات الســوق الفلســطيني.  ويفتــرض أن تقوم اللجنــة مبراجعة التقديــرات اخلاصة 
بحاجة السوق الفلسطيني كل ستة أشهر، إال أنه، عملياً، لم تتم مراجعة كميات القوائم أو السلع سوى مرة واحدة 
يف العام 1998.  إضافة إلى ذلك، متنع إســرائيل الســلطة الفلســطينية من اســتيراد الســلع من العديد من الدول 
العربية واإلســالمية لعدم وجود عالقات دبلوماســية مع إســرائيل، على الرغم من وجود اتفاقيات لها مع الدول 
العربيــة، وهــذا مخالف لبروتوكول باريس الذي يســمح للســلطة باســتيراد ســلع من الدول العربية واإلســالمية.  
تســمح إســرائيل للســلطة باالستيراد من بعض الدول العربية التي ال تقيم عالقة مع إسرائيل، ولكن بتصريح من 
إســرائيل، حيــث مت االســتيراد مــن الكويت، واململكة العربية الســعودية بعد انضمامهما ملنظمــة التجارة العاملية.  
ويؤثر هذا احلال، بشــكل ســلبي، على التجارة اإللكترونية من احمليط العربي، وبخاصة أنه ال ميكن للمســتهلك 
الفلســطيني، حاليــاً، الشــراء مــن دول ال جتمعهــا عالقــات اقتصادية مع إســرائيل مثــل اجلرائر أو باكســتان أو 
إندونيســيا، مع أن منتجات هذه الدول ال تســتطيع أن تأتي عبر إســرائيل، إال أنه وبشــكل نظري بإمكان الطرود 

أن تأتي عبر األردن، إال أن إسرائيل تعيق وصولها وتأخرها لسنوات.

أمــا فيمــا يتعلــق بالضريبــة، فتنظم كل من املادتني اخلامســة والسادســة من بروتوكول باريس سياســة الضرائب 

132 http://www.mne.gov.ps/MneModules/agreements/Aplo-isr.pdf
يجب أن تكون البضائع املستوردة مبوجب القائمة A1 منتجة محلياً يف األردن، ومصر وبلدان عربية أخرى.  133

أما البضائع املستوردة مبوجب القائمةA2 ، فيمكن استيرادها من البلدان العربية واإلسالمية ومن بلدان أخرى.  134
وبينما ال تخضع البضائع التي تستورد مبوجب القائمة B ألي قيود من حيث الكمية، إال أنها تخضع للمقاييس اإلسرائيلية.  135
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املباشــرة وغير املباشــرة، حيث يحق للســلطة الفلســطينية حتديد وتنظيم الضرائب املباشرة. أما الضرائب غير 
املباشرة، فتقوم دوائر الضرائب اإلسرائيلية بجباية ضريبة القيمة املضافة على اإليرادات وحتولها إلى السلطة 
الفلسطينية مقابل خصم نسبة %3 منها بدل خدمات.  كما حتدد نسبة القيمة املضافة على البيع احمللي مبا ال 

بقل عن %2 من نسبة ضريبة القيمة املضافة يف إسرائيل.136

كما تغطي اتفاقية باريس جوانب أخرى، تشــمل أنشــطة البريد بني فلســطني والعالم، حيث إن ترتيبات إرســال 
واســتالم البريد يجب أن تتم من خالل اتفاقيات جتارية بني الســلطة الفلســطينية والسلطات البريدية يف األردن 
ومصر، إضافة إلى اتفاقية جتارية بني الســلطة الفلســطينية وهيئة البريد اإلســرائيلية.  كما ينص البند 13 من 
االتفاقيــة علــى »أن للســلطة الفلســطينية كامل الصالحية واملســؤولية يف نقــاط اجلمارك الفلســطينية »منطقة 
الشحن«، وتطبيق سياسة اجلمارك واالستيراد على البضائع املتفق عليها كما حددت يف هذا البروتوكول، ويشمل 
ذلك تفتيش وجباية الضرائب والرسوم األخرى«.137 ويعني ذلك أن السلع التي تأتي عن طريق البريد الفلسطيني 

والتي تخص التجارة اإللكترونية سيتم إخضاعها لسياسات اجلمارك واالستيراد حسب اتفاقية باريس.

4-1-2 كيف تتم جباية ضريبة القيمة املضافة على التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟
ال يوجــد تعريــف أو إشــارة واضحــة للتجــارة اإللكترونية يف نظام الرســوم على املنتجات احمللية رقــم )16( للعام 
)1963( وتعديالته، أو قانون ضريبة القيمة املضافة لسنة 1976 مبوجب األمر العسكري رقم 138،658 وإمنا ميكننا 
االســتدالل علــى ذلــك مــن خالل معرفة من هــو املكلف جتاه ضريبــة القيمة املضافة، حيث عــرف نظام ضريبة 
القيمة املضافة املكلف يف الباب األول بعنوان مواد عامة بأنه »كل مشتغل أو مؤسسة مالية« )نظام الرسوم على 
املنتجــات احملليــة رقــم )16( لســنة 1963: 318(، كما حدد نظام الرســوم على املنتجات احملليــة.  وبناء على ذلك، 
يســتنتج أن صفــات التجــارة اإللكترونيــة خاضعة لضريبة القيمة املضافة كونها نشــاطاً جتاريــاً ميارس من أجل 
تقدمي ســلع أو خدمات ســواء مادية، حيث ال إشــكالية من الناحية العملية يف إخضاعها للضريبة، أو رقمية وهي 
بحاجة إلى قوانني خاصة لضبطها وتنظيمها، ألنها تتم بشكل مباشر ما بني املنتج واملستهلك من خالل اإلنترنت.

فيما يتعلق بنطاق سريان ضريبة القيمة املضافة، فقد حدد النظام مكان الصفقة، وهو جميع محافظات الوطن 
مبــا فيهــا قطــاع غزة، وكذلك املوانئ واملناطق اإلســرائيلية، أي إن عبء الضريبة يقع يف املناطق كافة دون إعفاء 
أو اســتثناء منطقة دون أخرى، وذلك يعني أن البيع إلى املناطق اإلســرائيلية يخضع لضريبة القيمة املضافة، وال 
يعامل على أنه صفقات لغايات التصدير )البسطامي، 2006(.  يستنتج من ذلك أن ضريبة القيمة املضافة تفرض 
وجتبــى حســب مــكان االســتهالك؛ أي إن الصفقــات التجاريــة اإللكترونيــة من فلســطني إلى اخلــارج ال تخضع 
لضريبة القيمة املضافة املطبقة يف فلســطني، كون هذه الضريبة تفرض حســب مكان املســتهلك، وهو ما أكدته 

التوجيهات يف مؤمتر أوتاوا بخصوص هذا النوع من الضرائب غير املباشرة.

136	 	https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151205151601-2.pdf
137  https://intesar000.wordpress.com/ قضايا-فلسطينية/اتفاقية-باريس-االقتصادية-بني-فلسطني-و/
بعد احتاللها األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة العام 1967، قامت إسرائيل بإصدار قانون ضريبة القيمة املضافة )الرسوم على املنتجات احمللية( سنة 1976 مبوجب األمر العسكري   138

رقم 658، ومت إدخال هذه الضريبية من خالل إجراء تعديالت على القانون األردني رقم 16 لـسنة Sreven, 1991( 1963(.  عند قيام السلطة الفلسطينية العام 1994 مبوجب اتفاق أوسلو، صدر 
مرسوم رئاسي فلسطيني سمح بسريان األمر العسكري اإلسرائيلي بشأن إخضاع األراضي الفلسطينية احملتلة لقانون ضريبة القيمة املضافة من قبل السلطة الفلسطينية، الذي هو مواءمة ما بني 

القانون األردني رقم 16 للعام 1963، واألمر العسكري رقم 658 للعام 1976. 
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مــن الناحيــة العمليــة، ال توجــد هناك إجراءات واضحة أو إطار قانوني يف فلســطني يوضح آلية حتصيل ضريبة 
القيمة املضافة على املنتجات الرقمية التي يتم شراؤها عبر اإلنترنت من خارج فلسطني، وهو ما يحرم اإليرادات 
العامة من مصدر ضريبي تزداد أهميته مع االنتشار الواسع للمنتجات الرقمية حول العالم، لذلك ال بد من عقد 
اتفاقيــات دوليــة يف مجــال الضرائب على املنتجات الرقمية، وبخاصة مع الدول التي تعتبر مصدراً رئيســياً لهذه 
املنتجــات مثــل الواليــات املتحــدة األمريكية، واالحتــاد األوروبي، يقــوم مبقتضاها التاجر الفلســطيني الذي يبيع 
املنتجات الرقمية عبر اإلنترنت، بتحصيل ضريبة القيمة املضافة على مشتريات الزبائن املقيمني خارج فلسطني، 
ويحولها لوزارة املالية الفلسطينية، التي تقوم بتحويلها إلى دول مكان االستهالك مقابل حتويلهم لضريبة القيمة 

املضافة على مشتريات الفلسطينيني من السلع الرقمية من مواقع جتارية إلكترونية خارج فلسطني.

دوليــاً، مت اســتخدام آليــات أقــل عبئــاً علــى احلكومات مــن أجل حتصيل ضريبــة القيمة املضافة علــى املنتجات 
الرقمية، من خالل فرض وحتصيل ضريبة القيمة املضافة من قبل الشركات التي تقدم خدمات الدفع اإللكتروني، 
والتي تكون مبثابة وســيط بني البائع واملشــتري يف عملية التســوية املالية، إال أن هذا صعب يف حالة فلســطني، 
حيث إن شــركات الدفع ما زالت حديثة العهد )مثل »بال باي« و«جوال باي«(، وتســتخدم، بشــكل رئيس، من أجل 

عمليات الدفع يف حالة التجارة اإللكترونية الداخلية.

هل هناك قصور في تنفيذ القوانين واإلجراءات المتعلقة بالتجارة اإللكترونية؟  2-4

من خالل دراستنا لألدبيات املتوفرة عن التجارة اإللكترونية يف فلسطني، وحتليلنا للمقابالت التي أجراها فريق 
البحــث، يتضــح أن هناك إشــكالية حقيقية وحتديــاً كبيراً أمام تنظيم التجارة اإللكترونيــة يتعلق بإدراك اجلهات 
الرســمية ذات العالقة بالتجارة اإللكترونية للدور احملتمل للتجارة اإللكترونية على املســتوى االقتصادي، وتعزيز 
اإليــرادات العامــة للحكومة، وهو ما ينعكس ســلباً على تطبيق املؤسســات احلكومية لألنظمــة والقوانني احلالية 
املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة، وامتثــال املجتمــع لها؛ ســواء مســتهلكني أو قطاع األعمال.  كمــا يوجد تداخل يف 
الصالحيــات واملســؤوليات املرتبطــة بتنظيــم التجارة اإللكترونية، وعــدم وضوح للجهات التي يجــب على عاتقها 
تطبيق القوانني أو اإلجراءات التنظيمية املختلفة.  مبعنى آخر، إن املشكلة تكمن، يف بعض األحيان، ليس يف عدم 
كفاية القوانني أو شموليتها، بل يف عدم تنفيذها بشكل صحيح من قبل اجلهات ذات العالقة، إما بسبب ضعف 
املتابعة والرقابة، وإما بسبب نقص املوارد املادية والبشرية لدى العديد من الهيئات احلكومية املسؤولة عن تنفيذ 

اإلجراءات التطبيقية للقوانني.

فعلــى ســبيل املثــال، أظهرت املقابالت وجود قصور يف تتبع الطرود البريديــة وتصنيفها، وعدم تطبيق التعليمات 
اجلمركيــة عليهــا بشــكل فعــال بســبب وجــود نقص كبيــر يف الكادر البشــري.  كذلــك احلال يف تطبيــق القوانني 
واإلجراءات املنبثقة عن قانون حماية املســتهلك، وقانون اجلرائم اإللكترونية كما أوضح كل من شــركات التجارة 
اإللكترونية وقسم حماية املستهلك بوزارة االقتصاد.  لقد اشتكت شركات التجارة اإللكترونية الرسمية املوجودة 
يف فلســطني مــن انتشــار كبيــر للصفحــات على مواقــع التواصل االجتماعــي غير واضحة املصــدر والتي متارس 
أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة، وهــي، يف كثيــر من األحيان، عبارة عن شــخص يفتح صفحة علــى مواقع التواصل 
االجتماعي، وبخاصة الفيســبوك، ويقوم بشــراء مســتلزمات أو يحجز عليها من مواقع دولية يف الصني أو تركيا 
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ويعرضها على صفحته، ويف حالة مت التواصل وطلب السلعة يتم توفيرها للزبون، وغالبية هذه الصفحات تفتقد 
آللية واضحة للتوصيل والدفع، وعدم وجود عنوان وطريقة تواصل محددة، وعدم وضوح يف العديد من تفاصيل 
العقد، ما يخلق العديد من اإلشــكاليات، وبخاصة عدم تطابق الصورة املعروضة على اإلنترنت مع الســلعة التي 
مت اســتالمها.  وعلــى الرغــم مــن وجود قانون اجلرائــم اإللكترونية، فإن هناك قصوراً يف اإلجــراءات املتبعة من 
اجلهــات ذات العالقــة، وبشــكل خــاص دائــرة حمايــة املســتهلك يف وزارة االقتصــاد الوطنــي، ووزارة االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات يف تتبــع وضبط شــركات ومواقع التواصل االجتماعي اخلاصة بالتجــارة اإللكترونية التي 
ترتكب انتهاكات وحاالت غش وخداع بحق املتســوقني عبر اإلنترنت يف فلســطني، بســبب تداخل املسؤوليات بني 

اجلهات املختلفة، وضعف التنسيق بينها، وعدم وضوح اجلهة التي على عاتقها التعامل مع هذه االنتهاكات.

وسائل الدفع اإللكتروني المتاحة والتحديات القانونية المرتبطة بها  3-4

توجد 3 وســائل رئيســية للدفع اإللكتروني يف فلســطني، كل واحدة منها مرتبطة بتحديات فنية وقانونية حتد من 
قدرة وصول الســلطات الضريبية يف فلســطني إلى املعلومات املتعلقة بأنشــطة التجارة اإللكترونية املرتبطة بكل 

وسيلة من وسائل الدفع:

1 . Visa الدفع من خالل بطاقة ائتمان أو بطاقات نقدية أخرى عبر اإلنترنت يتم تيســيرها من خالل بطاقات
أو Mastercard، وتبلغ نســبة اســتخدامها %15.2 من التســوق اإللكتروني على مســتوى فلسطني.  تعتبر هذه 
الطريقة على درجة عالية من األمان للمســتهلك، بســبب سياســات وتعليمات البنوك وســلطة النقد من أجل 
احلد من عمليات االحتيال على بطاقات االئتمان.  فعلى ســبيل املثال، معظم البنوك تقوم بربط البطاقات 
مع اجلوال الشــخصي، وتضع رقماً ســرياً يتم إدخاله لتأكيد عملية الدفع وللتأكد من هوية العميل.  إال أن 
النظام البنكي احلالي والتعليمات التي تتبناها ســلطة النقد ال تتيح للســلطات الضريبية احلصول على أي 
نوع من املعلومات حول طبيعة وحجم استخدام العمالء لهذه البطاقات يف عملية الشراء عن طريق اإلنترنت.  
وهو ما أكد عليه املســؤولون يف ســلطة النقد للحفاظ على الســرية املصرفية لعمالء البنوك الذي يعتبر من 
الركائز األساسية للنظام املصريف يف فلسطني.  لذلك، ال بد من وجود آلية لتبادل املعلومات بني سلطة النقد 
ووزارة املاليــة مــن أجــل توفيــر قاعدة بيانات عن حجم املشــتريات عبر اإلنترنت من مواقع التســوق العاملية، 
للبنــاء عليهــا يف وضــع السياســات الضريبيــة املســتقبلية. وبشــكل خاص، معاجلــة موضوع ضريبــة القيمة 
املضافة على املنتجات الرقمية التي يتم شــراؤها من اخلارج، باســتخدام املعلومات التي يفترض أن توفرها 
قاعدة البيانات املفترضة عن حجم وطبيعة ومصدر املشتريات من هذه املنتجات، وأن تستخدمها السلطات 
الضريبية يف فلسطني من أجل مطالبة الدول املصدرة لهذه املنتجات الرقمية بضريبة القيمة املضافة حسب 

القوانني والتعليمات الدولية بهذا اخلصوص.
الدفع عن طريق شركات الدفع اإللكتروني: من خالل بطاقة اخلصم املباشر، أو التحويل املصريف اإللكتروني . 2

عبر اإلنترنت، أو Visa/Mastercard املدفوعة مسبقاً، التي بلغت نسبة استخدامها يف التسوق اإللكتروني يف 
فلسطني حوالي %7.5.  ال تزال التعليمات واإلجراءات وشروط االستخدام على هذا النوع من وسائل الدفع 
غير واضحة املعالم، حيث ستقوم سلطة النقد الفلسطيني قريباً بإصدار تعليمات جديدة خاصة بذلك، كما 

أوضح لفريق البحث.
الدفع عند التســليم، وهو األســلوب األكثر شــيوعاً بني املتســوقني على اإلنترنت يف فلســطني.  كما أشــرنا . 3
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ســابقاً، فــإن وســيلة الدفــع هــذه تســتخدم فقــط يف التســوق اإللكتروني احمللــي، لذلك ترتبــط بالعديد من 
املخاطــر علــى مســتوى حمايــة املســتهلك، فعدد كبير من الشــركات احمللية التي تســوق املنتجــات من خالل 
صفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي تعمل بشــكل غير رســمي، وليس لهــا هيئة تنظيمية لإلشــراف على 
أنشــطتها، وال تتبــع أي تعليمــات واضحــة بخصــوص سياســات رد األمــوال أو إرجاع املنتجــات التي ال تلبي 
توقعــات العميــل.  مــن الناحيــة الضريبيــة، وبســبب عمل معظم شــركات التســوق اإللكترونــي احمللية بدون 
ترخيص، فإنه من الصعب جداً على الســلطات الضريبية حصر األنشــطة التجارية لها، والضرائب املرتبطة 
بها، ففي عدد كبير من احلاالت ال يتم توثيق عمليات الدفع هذه من خالل مستند رسمي أو فاتورة ضريبية.  
وعلى الرغم من أن معظم شــركات التجارة اإللكترونية احمللية حديثة العهد )وبخاصة بعد جائحة كورونا(، 
وهي عبارة عن صفحات شــخصية، وحجم أنشــطتها ما زال محدوداً، فإنه على املدى الطويل هناك حاجة 
لتنظيمها وضبطها من أجل حتقيق املســاواة الضريبية مع شــركات التجارة اإللكترونية الرســمية، وللحد من 

التجاوزات اخلاصة بحماية املستهلك التي تضر بهذا القطاع، وبثقة املستهلك بها على املدى الطويل.

ما هي الجهات الرسمية التي لها عالقة مباشرة بتنظيم التجارة اإللكترونية؟  4-4
كما هو متعارف عليه يف معظم دول العالم، فإن مســؤولية تنظيم التجارة اإللكترونية هي مســؤولية مشــتركة بني 
جهات رسمية عدة، تنسق فيما بينها من أجل الوصول إلى طريقة فعالة حتفظ حقوق األطراف كافة )املستهلك، 
ومتاجر التجارة اإللكترونية، واحلكومة(.  ويف احلالة الفلسطينية، تقع مسؤولية تنظيم التجارة اإللكترونية على 
أربــع جهــات رســمية )حكومية( يغطي كل منهــا جانباً من اجلوانب املتعلقة بهذه التجارة، فعلى ســبيل املثال، تقع 
مســؤولية تنظيــم عمــل الشــركات العاملــة يف مجال التجــارة اإللكترونية، وتوقيــع االتفاقات التجاريــة يف املجال 
اإللكترونــي، وحمايــة املســتهلك يف الفضاء الرقمي على وزارة االقتصاد الوطنــي، أما وزارة املالية، فتعالج جانب 
الضرائب املرتبطة بالتجارة اإللكترونية، وهو من املواضيع احلساســة التي بحاجة إلى دراســة وسياســات فعالة 
لتنظيمهــا، أمــا البنيــة التحتيــة الفنيــة )التقنيــة( واللوجســتية، فهــي مــن مســؤولية وزارة تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصاالت، وأخيراً اجلانب املالي ووسائل الدفع اإللكتروني، فتلعب سلطة النقد اجلانب الرئيسي يف توفيرها 

وتنظيمها.

4-4-1 وزارة االقتصاد الوطني
وهي مسؤولة عن توجيه القطاعات االقتصادية والشركات بشكل عام، حيث ينبغي على جميع الشركات العاملة 
يف فلسطني التسجيل كشركة لدى وزارة االقتصاد الوطني وفقاً لقانون الشركات رقم )12( للعام 4196، وبالتالي 
فإن الوزارة هي أول جهة اتصال مع الشركات العاملة يف مجال التجارة اإللكترونية؛ سواء تلك التي تبيع منتجاتها 
يف الســوق احمللي عن طريق اإلنترنت، أو تلك التي تقوم بالتســويق من خالل مواقع التجارة اإللكترونية الدولية 
مــن أجــل تلبيــة رغبات املســتهلكني احملليــني.  لدى الوزارة، أيضاً، دائرة حلماية املســتهلك التــي عليها أن حتمي 
املســتهلكني من عمليات االحتيال التي رمبا تقع من خالل الفضاء اإللكتروني، وتســاعد يف احلفاظ على حماية 
معلومات العمالء وإيقاف الشــركات التي رمبا تنخرط يف ممارســات غير عادلة مثل سياســة عدم اســترداد أو 

إرجاع السلع وغيرها التي تضر بحقوق املستهلكني.

تعتبر البيئة القانونية الالزمة لتفعيل حماية املســتهلك متاحة حالياً، وذلك اســتناداً إلى قانون حماية املســتهلك 
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رقم )21( لسنة 2005، وقانون رقم )10( لسنة 2018 اخلاص باجلرائم اإللكترونية، اللذين يوفران حماية وضمان 
حقوق املستهلك مبا يكفل له عدم التعرض ألي مخاطر صحية أو غن أو خسائر اقتصادية.  من خالل دراستنا 
لدور وزارة االقتصاد يف تنظيم التجارة اإللكترونية يف فلســطني، فإن هناك بعض املمارســات الرئيســية التي ما 

زالت بحاجة إلى سياسات واضحة من الوزارة لتقوم بدورها الفعال يف تنظيم عمل التجارة اإللكترونية.

هناك حاجة ماسة إلى بلورة بعض األنظمة واإلجراءات لتتماشى مع خصوصية التجارة اإللكترونية التي تتطور 
بشــكل ســريع )باملقارنة مع القوانني(، وهنا ال نتكلم عن قوانني وتشــريعات بل أنظمة عمل وتعليمات واضحة إلى 
جهات االختصاص. فعلى ســبيل املثال، انتشــرت يف الفترة األخيرة، وبشــكل كبير، صفحات على مواقع التواصل 
االجتماعي للتسويق اإللكتروني، ومعظمها تعمل يف بيئة غير منظمة وبعيدة عن رقابة ومتابعة جهات االختصاص، 
مــا يعــرض حمايــة املســتهلك خلطــر كبيــر جراء عمليــات الغش واخلداع وســرقة البيانــات.  ولــذا، يتوجب على 
اجلهــات الرســمية وضــع اســتراتيجية واضحة للتنفيــذ وتخصيص اإلمكانيــات املادية والبشــرية الالزمة لذلك، 

إضافة إلى بلورة نظام عقوبات واضح لألعمال التجارية التي تقدم خدمات إلكترونية بدون تسجيل قانوني.

بسبب اإلقبال الكبير على التسوق اإللكتروني، وبخاصة ما بعد أزمة جائحة كورونا، فإنه أصبح من الصعب على 
املتسوقني التمييز بني صفحة »فيسبوك«، أو شركة تقدم خدمات التسوق اإللكتروني بصورة منظمة ورسمية، ما 
ينعكــس ســلباً علــى ثقــة املســتهلك يف التســوق اإللكترونــي يف حــال تعرضــه لعمليات غــش أو خداع، مــا يتطلب 

إجراءات وتدخاًل سريعاً من قبل اجلهات ذات العالقة، مبا فيها وزارة االقتصاد حلماية هذا القطاع الناشئ.

يف مقابلة مع كبرى شــركات التجارة اإللكترونية احمللية، متت اإلشــارة إلى وجود قصور يف أداء وزارة االقتصاد 
ودائرة حماية املستهلك يف حماية شركات التجارة اإللكترونية الرسمية.  فمن وجهة نظرهم، هناك ضرورة ماسة 
لضبط وتنظيم ســوق التجارة اإللكترونية، وأن يتم إلزام شــركات التجارة اإللكترونية جميعها باالمتثال للقواعد 
األساسية من ناحية سياسات اإلرجاع والتحصيل والتعامل مع الزبائن، وأن تتم متابعة رقمية )cyber( لصفحات 
التجارة اإللكترونية غير املسجلة من خالل آليات تكنولوجية بالتعاون مع كل من وحدة اجلرائم اإللكترونية ووزارة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، كمــا أن علــى هذه اجلهات األخذ بعــني االعتبار االمتثال الضريبي لشــركات 
التجــارة اإللكترونيــة غيــر املرخصــة، ومشــاركة معلوماتها مع اجلهــات املختصة يف وزارة املاليــة من أجل حتقيق 
العدالة الضريبية واملنافسة العادلة بني الشركات.  وأشارت شركات التجارة اإللكترونية إلى وجود خلل كبير يف 
اآلليات املتبعة من وزارة االقتصاد يف تتبع حاالت الغش واخلداع للمستهلك، فعلى سبيل املثال، ال توفر شركات 
التجارة اإللكترونية غير الرسمية أي آليات واضحة لالرجتاع يف حالة عدم رضا املتسوق عن نوعية السلعة التي 
طلبها عبر اإلنترنت، والتي يف الكثير من األحيان تخالف املواصفات التي تضعها هذه الشــركات.  فهناك بعض 
احلــاالت التــي توجــه فيهــا الزبائن إلى وزارة االقتصاد لتقدمي شــكوى عن حاالت خــداع إلكتروني، لكن لم تقدم 

الوزارة إجراءات وآليات متابعة واضحة.

4-4-2 وزارة املالية
تلعــب وزارة املاليــة والدوائــر الضريبيــة التابعة لهــا دوراً مهماً يف تنظيم قطاع التجــارة اإللكترونية، وبخاصة من 
النواحــي الضريبيــة التــي لهــا تأثيــر كبير على اإليــرادات العامة يف العديد من الدول التي تشــهد منــواً كبيراً يف 
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أنشــطة التجارة اإللكترونية.  من املفترض أن تلزم وزارة املالية الفلســطينية جميع شــركات التجارة اإللكترونية 
بفتــح ملــف ضريبــي، والرقابة من خــالل دائرة اجلمارك واملكــوس على الطرود الواردة إلى فلســطني عن طريق 
البريــد.  مــن خــالل دراســتنا لــدور وزارة املالية يف تنظيــم التجارة اإللكترونية، فإننا سنســلط الضــوء على أبرز 
التحديات أو النقاط التي بحاجة إلى معاجلة من أجل دور أكثر فعالية لوزارة املالية يف تنظيم التجارة اإللكترونية:

علــى الرغــم مــن تأكيد كل من وزارة املالية ودائرة اجلمارك على أهمية شــمول التجــارة اإللكترونية بالوعاء  •
الضريبــي، فإنهــا ال تــرى يف الوقت احلاضر أن قطاع التجارة اإللكترونية يف فلســطني كبير مبا فيه الكفاية 

من أجل تشديد اإلجراءات الضريبية عليه، أو تطوير قوانني ضريبية جديدة لتنظيمه.
من ناحية قانونية، فإن اجلمارك الفلسطينية املشرفة على أنشطة البريد الواردة من اخلارج، تعتمد على ما  •

هو صادر من تعليمات عن البريد األردني )مثل تعليمات 47 للعام 2019(، أي إعفاء الطرود الشخصية التي 
تقــل قيمتهــا عــن 150 ديناراً، وإضافة اجلمرك وضريبة القيمة املضافة للطرود التي تزيد قيمتها على ذلك.  
يوجد يف البريد الفلسطيني ضابطا جمارك فقط يطبقان الضريبة اجلمركية وضريبة القيمة املضافة على 
الطــرود البريديــة الــواردة مــن اخلارج.  وفقاً للتعليمــات اجلمركية، يجب تطبيق هــذه التعليمات على جميع 
الطــرود، ولكــن عمليــاً ال تطبــق إال على الطرود الكبيرة، أو ذات القيمــة املرتفعة، ووفقاً ملعايير غير واضحة 

يف بعض األحيان.
قبل العام 2018، كانت إسرائيل حتّصل اجلمرك بدالً من السلطة الفلسطينية وحتوله بعد خصم %3، ولكن ابتداء 
من 2018، وبطلب من دائرة اجلمارك الفلســطينية، يحق إلســرائيل فقط أن تشــير إلى قيمة اجلمارك املفترضة 
مــن دون حتصيلهــا، التــي ملوظف اجلمارك الفلســطينية احلق يف إعادة النظر يف قيمــة الضرائب التي اقترحتها 
السلطات اإلسرائيلية حني تصل الطرود إلى البريد الفلسطيني يف كل من رام اهلل وأريحا، فإما تقبلها وإما تغير 
قيمتهــا وإمــا تلغيهــا ضمــن املعاييــر التــي تعتمدهــا وزارة املاليــة الفلســطينية.  عــادة، تركــز ســلطات اجلمارك 
الفلســطينية علــى فــرض الضرائــب على البضائع اإللكترونية بغرض التجارة؛ أي على األفراد أو الشــركات التي 

تطلب منتجات من اخلارج بغرض إعادة بيعها يف السوق احمللية.

يف الوقت احلالي، وفيما يخص التجارة اإللكترونية، يشرف مسؤولو اجلمارك، بشكل مباشر، فقط على الطرود 
الواردة عبر البريد الفلسطيني من أجل تتبع أنشطة التجارة اإللكترونية، أما فيما يخص شركات القطاع اخلاص 
العاملــة يف مجــال التجــارة اإللكترونيــة، فتعتمد دائرة اجلمارك على الشــركات يف اإلبــالغ واإلفصاح عن طبيعة 
الطــرود القادمــة مــن اخلــارج؛ أي إنها ال تفحص أيــاً من الطرود القادمة عن طريق شــركات النقل اخلاصة مثل 
واصل أو أرامكس، حيث تتولى هذه الشــركات مســؤولية فحص وتقييم الطرود الذي ال يتم بالشــكل الفعلي لعدم 
وضوح معايير الفحص وتضارب املصالح مع هذه الشركات لسعيها إلى إيصال الطرود يف أسرع وقت إلى الزبائن 

دون املرور باإلجراءات الضريبية واجلمركية.

هنــاك إشــكالية وحتــٍد كبير أمام الســلطات الضريبيــة فيما يخص جتــارة اخلدمات اإللكترونيــة واملنتجات  •
الرقمية.  تقوم الشركات يف فلسطني وكذلك األفراد، بانتظام، بشراء املنتجات الرقمية عبر اإلنترنت، ولكن 
ال يوجد أي آلية من قبل الســلطات الضريبية لرصد هذه األنشــطة، أو كيفية حتصيل الضرائب عليها، كما 
لم نلمس أن هذا املوضوع مطروح على أجندة اجلهات املنظمة للتجارة اإللكترونية يف فلســطني، إما بســبب 
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التعقيــدات املرتبطــة به واحلاجة إلى اتفاقيات دولية لرصــدة وتنظيمه، وعدم وجود إدراك كاٍف بالتوجهات 
العاملية نحو االقتصاد الرقمي، وإما أن اجلهات املعنية ال ترى أنه يحتل حجماً كبيراً، ولذلك ال يوجد ضرورة 

اآلن لتخصيص آليات وموارد لرصده وتنظيمه.
يعد موضوع احلد من التســرب الضريبي يف أنشــطة التجارة اإللكترونية التحدي األبرز للوزارة من الناحية  •

العمليــة، ألســباب عديــدة؛ أبرزها عدم كفاية العنصر البشــري العامل يف مجال مراقبــة وتتبع وفرز الطرود 
البريدية الدولية الواردة عبر البريد الفلسطيني، التي تشكل النسبة األكبر من الطرود، أو من خالل البريد 
اإلسرائيلي وشركات البريد والشحن املنتشرة يف املناطق الفلسطينية.  كما الحظنا وجود فجوة يف القدرات 
التقنية لدى وزارة املالية والبريد الفلسطيني التي من شأنها رصد أنشطة البريد الدولي الوارد بشكل سريع 
وفعــال، فعلــى الرغــم من وجــود بعض األنظمة اإللكترونية )املاســح اإللكتروني( يف البريد الفلســطيني التي 
تســاعد على تتبع الطرود، فإن حجم الطرود املتزايد بالتزامن مع عدم مواكبة أحدث الوســائل التكنولوجية 
يف األنشــطة البريديــة املختلفــة، مــن شــأنه أن يعيق عمليــات تتبع الطرود الــواردة وحتديد أنشــطة التجارة 
اإللكترونية عبر البريد.  مبعنى آخر، إن نظام الكشــف املســتخدم يف البريد الفلســطيني غير مجهز للتعامل 
مع التغيرات املفاجئة يف الطلب يف أوقات العيد، أو الزيادة التي متت خالل أزمة فايروس كورونا املستمرة.

من أجل زيادة فعالية التحصيل الضريبي، وأيضاً حتسني مستوى اخلدمات البريدية، تبنى البريد الفلسطيني  •
مؤخــراً آليــات وبرامــج تواكب التطــور التكنولوجي يف مجال تتبع وفرز الطــرود البريدية الواردة من اخلارج، 
مثل اتباع احلساب املوحد كما ذكر أعاله، ولكن ما زالت هناك حاجة ماسة لتوظيف برامج بريدية وقواعد 

بيانات تساعد يف أمتته رصد الطرود بهدف التجارة والطرود عالية القيمة.
هنــاك حاجــة إلــى تبنــي وزارة املالية ألنظمة فعالة تواكــب التطور يف التجارة اإللكترونية، مثل نظام أرشــفة  •

التواقيع الذي ال يزال غير معتمد من قبل الوزارة، كما أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير دورها الرقابي من 
خالل توعية الكوادر الضريبية للتجارة اإللكترونية وحتدياتها، وتدريبهم على آليات رصد الطرود املخصصة 
للتجارة اإللكترونية، وهو ما أشــارت إليه شــركات التجارة اإللكترونية احمللية، يف عدم وجود إمكانيات فنية 
لــدى موظفــي الــوزارة يف التعامــل مع أنشــطة شــركات التجــارة اإللكترونية احمللية، وبشــكل خــاص جدولة 
املشــتريات واملبيعات اإللكترونية.  كما تواجه هذه الشــركات صعوبة، يف بعض األحيان، لشــرح طبيعة عملها 

للضابطة اجلمركية.
هناك شبه اتفاق بني مختلف اجلهات الرسمية مبا فيها دائرة اجلمارك يف وزارة املالية، والبريد على ضرورة  •

تطويــر العنصــر البشــري العامــل يف متابعــة ورصد أنشــطة التجــارة اإللكترونية مــن ناحية العــدد واملهارة.  
فالتدريب وبناء القدرات ضروريان ملواكبة النمو املطرد يف التجارة اإللكترونية محلياً.

بعيــداً عــن احلاجــة إلى وجود قوانني جديدة لتنظيم الضرائب علــى التجارة اإللكترونية من عدمه، ال توجد  •
هناك تعليمات ومقاييس واضحة لدى اجلهات املختصة يف وزارة املالية حول كيفية حتصيل الضرائب على 
التجارة اإللكترونية يف الوقت احلالي.  فالوضع احلالي يتســم بشــكل كبير باالرجتال واالجتهاد الشــخصي 
من قبل موظفي اجلمارك.  كما ال توجد هناك نية لدى جهات االختصاص لتطبيق اجلمارك وضريبة القيمة 

املضافة على هذه الطرود بشكل موحد.
ال توجــد خطــة تنظيميــة للتعامل مع أي من شــركات التجارة اإللكترونيــة العاملية مثل أمازون يف حال فتحت  •
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فــروع لهــا يف إســرائيل، وأصبحــت تقدم خدماتها للفلســطينيني يف الضفــة الغربية، ألن الغــالف اجلمركي 
املوحد بني اجلانبني ال يســمح بإضافة جمارك على املنتجات التي تأتي من الســوق اإلســرائيلي.  وبات من 
الواضــح اهتمام هذه الشــركة بالســوقني الفلســطيني واإلســرائيلي، حيث تبنــت، مؤخراً، سياســة التوصيل 

املجاني إلى الضفة الغربية وإسرائيل.

4-4-3 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
تعتبــر وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــة املعلومــات مســؤولة عن تطوير البنيــة التحتية التكنولوجيــة لتمكني التجارة 
اإللكترونية من النمو والتطور، وعن الرقابة على أنشــطة التجارة اإللكترونية، وبشــكل خاص املواقع اإللكترونية 
التي تروج لهذه األنشطة، ومساندة باقي اجلهات العامة املنظمة لهذا القطاع، من خالل توفير التقنيات املناسبة 
يف هــذا املجــال.  من خالل دراســتنا لدور وزارة االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات يف تنظيم التجارة اإللكترونية، 

فإننا سنسلط الضوء على دور الوزارة والتحديات التي تواجهها يف تنظيم التجارة اإللكترونية:

مــن الناحيــة القانونية ينظم البريد الفلســطيني التابع لوزارة االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات مجموعة من  •
القوانــني، منهــا قانــون دائــرة البريــد رقم )20( لســنة 1930 وتعديالتــه، ونظام البريد رقم )20( لســنة 1955 

وتعديالته، وقانون البريد والتوفير البريدي لسنة  2003.
تتولــى وزارة االتصاالت مهمة اإلشــراف والرقابة على شــركات االتصاالت وتكنولوجيــا املعلومات التي توفر  •

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتضمن توفير هذه اخلدمات بجودة وسعر مناسب جلميع شرائح 
املجتمع.

بدأت الوزارة حديثاً بتوثيق الصفحات اإللكترونية التي تقوم بأنشــطة التجارة اإللكترونية، وتتم بلورة آليات  •
عمل لضبط املواقع والصفحات التي متارس الغش والتضليل على املتســوقني يف فلســطني، وهذا يدل على 

تطور يف عمل الوزارة يف مجال تنظيم هذه التجارة.
تعمــل وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات علــى تنظيم اخلدمــات البريدية احلكومية وشــركات البريد  •

والتوصيل اخلاصة، حيث قامت بترخيص 27 شــركة توصيل، 8 منها مت ترخيصها بعد أزمة جائحة كورونا.  
لكن ما ملســناه، أن هناك ضعفاً يف الرقابة على شــركات التوصيل اخلاصة، وعدم وضوح يف معايير اإلبالغ 
عــن الطــرود البريديــة املخصصــة للتجــارة إلــى اإلدارات العامــة للضرائب.  كمــا بإمكان شــركات التوصيل 
اخلاصــة احلصــول علــى طرودها عبر إســرائيل، من خالل الشــركات اإلســرائيلية التي لديهــا اتفاقيات مع 
شــركات التجــارة اإللكترونيــة الدوليــة، ما يعني عدم وجود أي إشــراف من قبل اجلهات الرســمية على هذا 
النوع من األنشطة البريدية من خالل البريد الفلسطيني، واملصدر الوحيد للمعلومات هو شركات التوصيل 
نفســها التي ســتقع يف إشــكالية مع الشركات اإلسرائيلية واملتسوق الفلسطيني يف حال التصريح عن أنشطة 
التجارة اإللكترونية للســلطات الضريبية الفلســطينية.  العديد من شركات التوصيل اخلاصة لديها خدمات 
التجارة اإللكترونية التي تتعاقد فيها مع شــركة تســويق إلكترونية، وتوفر النقد عند خيارات التســليم، وهذه 
أيضاً تعتبر إشــكالية كبيرة للســلطات الضريبية يف حال عدم تصريح شــركات املدفوعات بذلك للســلطات 

الضريبية.
لقد ملسنا تداخاًل يف العمل والصالحيات، وانخفاضاً يف مستوى يف التعاون ما بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
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املعلومــات والــوزارات األخرى يف موضوع الرقابة على أنشــطة التجارة اإللكترونية، وغياب التنســيق يف القضايا 
املســتجدة يف هــذا املجــال.  فــوزارة االتصاالت وتكنولوجيــا املعلومات -مثاًل- ترى أن الدور التنظيمي الرئيســي 
يجــب أن يكــون مــن خــالل وزارة االقتصــاد، يف حــني يقتصــر دورها على تنظيــم خدمات االتصــاالت تكنولوجيا 
املعلومــات وشــركات الشــحن والبريــد، يف حــني تــرى وزارة االقتصــاد الوطنــي أن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات ال تقــوم بدورهــا الرقابي املطلوب حلماية املســتهلك، مــا يعطي انطباعاً عن غيــاب اجلهة التنظيمية، 

وعدم وجود لوائح تنظيمية واضحة وفعالة للتجارة اإللكترونية من قبل جهات االختصاص.

4-4-4 سلطة النقد
يقــع علــى عاتق ســلطة النقد مســؤولية تنظيم عمل البنــوك ومقدمي خدمات الدفع اإللكترونــي التي تعتبر ذات 
أهمية كبيرة يف توفير وسائل الدفع للمشتريات عبر اإلنترنت.  هنا سنقوم بتسليط الضوء على أبرز املالحظات 

على عمل سلطة النقد والقطاع البنكي فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية وتنظيمها:

لقد عملت ســلطة النقد على اإلشــراف، وإصدار التشــريعات والتعليمات اخلاصة بشركات املدفوعات التي . 1
تعتبر حديثة للغاية، حيث بدئ العمل بها مطلع العام احلالي، وبشــكل خاص لتشــجيع ومواكبة النمو الكبير 
يف التجارة اإللكترونية بعد جائحة كورونا.  إال أن احلاجة ما زالت ماسة لتسهيل اإلجراءات من قبل سلطة 
النقــد واخلاصــة بترخيــص عدد آخر من شــركات املدفوعات على غرار )Jawwal Pay(، وأيضاً نشــر الوعي 
بــني املواطنــني من أجل التوجه إلى هذا النوع من أســاليب الدفع، ولتشــجيع التجــارة اإللكترونية اخلارجية، 
ولتجنب اإلشكاليات العديدة التي يخلقها نظام الدفع عند التسليم الذي يعتمد عليه عدد كبير من املستهلكني 

الذين يتسوقون عبر اإلنترنت، وبخاصة داخلياً.
ميكن لقطاع التجارة اإللكترونية االســتفادة بشــكل كبير من شــركات خدمات الدفع من خالل ما توفره من . 2

وسائل متنوعة للدفع اإللكتروني يف حال طلب املنتجات عبر مواقع التسوق الدولية.  كما إن منصات الدفع 
اإللكترونــي تســاهم يف وصــول واســتفادة زبائنهــا مــن خدمات التجــارة اإللكترونيــة وميزاتهــا، ومتكنهم من 
التسوق يف معظم منصات التجارة اإللكترونية الدولية، وشراء املنتجات الرقمية مباشرة من خالل منصتهم، 
مثــل خدمــات )Netflix( و)google play( و)Apple store( واأللعــاب الشــهيرة مثــل )PUBG(.  كمــا بإمــكان 
شــركات الدفع اإللكتروني احمللية التعاقد مع مزودي خدمات الدفع عبر مواقع التجارة اإللكترونية احمللية 
بإضافة خيار الدفع من خالل خدماتهم.  إن أبرز املشــتريات )مثل تذاكر الطيران، وطلب البضائع، وشــراء 
منتجــات رقميــة مثــل املوســيقى واأللعاب( التي تتم عن طريق مواقع التســوق العاملية مثــل أمازون وعلي بابا 
و)google play( تتم عبر بطاقات االئتمان التي توفرها البنوك لعمالئها. من خالل إجراء مقابلة مع سلطة 
النقــد الفلســطينية، كان مــن الواضــح أن البيانــات اخلاصــة بهذه املشــتريات )اســتخدام البطاقات لشــراء 
املنتجات من خارج البالد( ال تتم مشــاركتها عبر املؤسســات احلكومية، حيث ترى ســلطة النقد الفلســطينية 
أن ذلك يشــكل انتهاكاً خلصوصية عمالء البنوك.  كباحثني، لم نســتطع جمع أي بيانات رســمية عن حجم 
وطبيعة هذه املشــتريات، وكذلك احلال بالنســبة لوزارة املالية.  لذلك، يجب وضع آلية لتبادل البيانات، على 
األقل للبيانات األولية، التي من شأنها التوضيح لصانعي القرار عن حجم هذه التجارة أو املشتريات ومراقبة 
منوها.  ويف قطاع اخلدمات أو البضائع اإللكترونية، فإن عدم احلصول على معلومات عن حجمها وطبيعتها 
يحرم وزارة املالية من احلصول على ضريبة القيمة املضافة التي تعتبرها بعض التجارب العاملية استحقاقاً 
للدولة التي يتم فيها طلب اخلدمات واستهالكها، وهي اآللية التي يتم العمل بها يف دول االحتاد األوروبي.
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ما هو شكل اإلطار التنظيمي المقترح لتنظيم التجارة اإللكترونية في فلسطين؟  5-4

ناقشنا يف اجلزء السابق اإلطار القانوني والتنظيمي احلالي لقطاع التجارة اإللكترونية، وأبرز املشاكل والتحديات 
التــي تواجهــه.  يف هــذا اجلزء ســنقدم تصوراً لإلطار التنظيمي املقترح للتجــارة اإللكترونية، الذي يلبي تطلعات 
هذا القطاع يف النمو، ويأخذ بعني االعتبار مخاوف اجلهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة املالية يف تآكل القاعدة 
الضريبية نتيجة لعدم تطبيق قوانني اجلمارك والضرائب على الســلع التي يتم شــراؤها من خارج فلســطني، عن 

طريق منصات التسوق اإللكتروني، أو من مواقع التسوق العاملية.

تبني استراتيجية مختلفة للقوانني على التجارة اإللكترونية على املديني القصير والطويل:. 1
علــى املــدى الطويــل، هناك حاجة لتطوير قانون خــاص بالتجارة اإللكترونية يأخذ بعــني االعتبار التطورات 
احلاصلة يف البيئة الرقمية )انتشار اإلنترنت، واألجهزة الذكية، واالقتصاد الرقمي( ووسائل الدفع اإللكتروني 
يف فلســطني والعالــم، وتوجــه املجتمــع نحو التســوق اإللكترونــي كأحد البدائل املناســبة للتجــارة التقليدية، 
وبخاصــة يف ظــل التحديــات التــي فرضها انتشــار وبــاء كورونا الذي ســيغير بكل تأكيد الثقافة الســائدة يف 
املجتمــع واملبنيــة علــى التجارة التقليدية، ورمبا يتحول لقوة دافعة مســتدامة لنمــو التجارة اإللكترونية.  بكل 
تأكيــد، ســينعكس ذلــك على حصة التجــارة اإللكترونية من اإليــرادات الضريبية )ضريبــة وآليات حتصيلها 
ستؤدي إلى حرمان احلكومة من مصدر رئيسي لإليرادات العامة، وبخاصة أن احلكومة الفلسطينية تعتمد 
يف جزء كبير من إيراداتها على العائدات اجلمركية املفروضة على الســلع املســتوردة، التي تشــكل ما مقداره 

%70 من إجمالي اإليرادات احمللية(.

أمــا علــى املــدى القصير، فإن حصة التجــارة اإللكترونية من جتارة التجزئة ما زال منخفضاً جداً، وال داعي 
لتكبيلها بقوانني ضريبية، فالقوانني احلالية بإمكانها معاجلة موضوع الضرائب على التجارة اإللكترونية إذا 
ما مت تبني إجراءات وأنظمة أكثر جناعة من قبل البريد الفلســطيني وســلطات اجلمارك يف وزارة املالية يف 
رصــد وتتبــع حركــة الســلع عبر البريد الــوارد.  فالكثير مــن دول العالم، وكما أشــرنا ســابقاً، حافظت على 
القوانــني الضريبيــة القائمة التي أعــدت للتجارة التقليدية، وبخاصة يف بدايــات ازدهار التجارة اإللكترونية 

من أجل إفساح املجال لهذا القطاع للنمو والتطور وعدم تقييده بالقوانني الضريبية.

تبني أنظمة وإجراءات أكثر فعالية وليس قوانني جديدة:. 2
ال جتيب القوانني احلالية عن بعض املفاهيم واإلجراءات اخلاصة بطبيعة التجارة اإللكترونية، فعلى ســبيل 
املثــال، القانــون احلالــي حلماية املســتهلك يتضمن حماية حقوق املســتهلك يف احلصول على ســلع وخدمات 
تتفق مع التعليمات الفنية اإللزامية، وتأمني شفافية املعامالت االقتصادية التي يكون املستهلك طرفاً فيها، 
وضمــان املعامــالت االقتصاديــة على وجه الســرعة والدقة بني املزود واملســتهلك، لكنــه ال يتضمن أي لوائح 
وإجراءات خاصة بتنظيم العقد اإللكتروني بني البائع واملشتري، وبخاصة إلزام البائع بتحديد اسم وعنوان 
وهـــاتف خاص به، وطبيعة ومواصفات وسعر املنتج، ونفقـــات تسليم املنتج ومبلغ تأمينه وأي نفقات أخرى، 
والفترة التي يكون خاللها املنتج معروضاً باألسعار احملددة، وطرق وإجـراءات الـدفع، وإمكانية العـدول عـن 
الشراء وأجله، وطرق إرجاع املنتج أو استبداله وإرجاع املبلـغ.  لذلك، ال بد من إجراء تعديالت على اللوائح 
واألنظمــة اخلاصــة بقانــون حماية املســتهلك ليشــمل تفاصيــل عن املنتجات التــي يتم تداولهــا عبر الفضاء 
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اإللكترونية، والسياسات التي يجب اتباعها من قبل شركات التجارة اإللكترونية اخلاصة بحماية املستهلك.  
أمــا بالنســبة لقانــون التعامــالت اإللكترونيــة احلالــي، فمــا زال يحتــاج إلى تفاصيــل خاصة بعمليــات البيع 
اإللكترونــي مــن حمايــة معلومات املســتهلك، وآليات حماية املســتهلك الفلســطيني يف التعامل مع الشــركات 
الدوليــة.  وفيمــا يتعلــق بالنواحــي الضريبيــة على التجارة اإللكترونيــة، فإن قرار تطبيــق اجلمارك وضريبة 
القيمة املضافة بيد وزارة املالية، ويســري عليه نظام الرســوم على املنتجات احمللية رقم )16( للعام )1963( 
والتعليمــات الصــادرة عــن البريد األردني )مثل تعليمات 47 للعام 2019(، ولكنه بحاجة إلى إجراءات واضحة 
فعالة من قبل دائرة اجلمارك والبريد يف تطبيق القانون، وبخاصة فيما يتعلق بحجم املشــتريات وطبيعتها، 
فالتعليمــات احلاليــة تعطــي مرونة عالية ملوظف اجلمارك يف حتديد الطرود التي تخضع للجمارك وضريبة 
القيمــة املضافــة، وذلــك يعتمــد، بشــكل كبيــر، أيضاً، علــى توفر العدد الــكايف من الكــوادر البشــرية ملتابعة 
إجراءات الفرز والتصنيف.  كما يجب أيضاً العمل على تطوير سياســات ضريبية تشــمل املنتجات الرقمية 

والتعاقد مع شركات عاملية تقدم منتجات رقمية لزبائن وشركات فلسطينية لتحصيل الضرائب منها.

فيمــا يخــص الضرائــب على املنتجــات الرقمية، فإن عدم مرور هذه املنتجات عبر وســائل التجارة التقليدية 
كالبريــد )تتــم عمليــة الشــراء مباشــرة بــني البائع واملشــتري عبــر اإلنترنت( يشــكل حتدياً كبيراً للســلطات 
الضريبية يف فلســطني كما هو احلال يف معظم دول العالم.  لذلك، على الســلطات الضريبية االســتفادة من 
التجارب الدولية يف هذا املجال، فاألمثلة عديدة عن كيف تعاملت الســلطات الضريبية حول العالم مع هذا 
املوضوع، فاالحتاد األوروبي -مثاًل- قام بإرســاء مفاهيم قانونية واضحة تضع موقع الزبون كمحدد رئيســي 
لالستحقاق الضريبي، وقام بتوقيع االتفاقيات مع الدول وأبرز مزودي السلع الرقمية حول العالم مثل برامج 
التكنولوجيــا واملوســيقى.  وهنــا ال بــد مــن التأكيــد علــى أهميــة تبــادل املعلومات بــني الســلطات الضريبية 
الفلســطينية وســلطة النقــد حــول حجم وطبيعة أنشــطة التجــارة اإللكترونية اخلارجية اخلاصــة باملنتجات 

الرقمية، من خالل بطاقات االئتمان، أو وسائل الدفع اإللكترونية األخرى.

هناك حاجة لتشكيل جلنة حكومية لتنسيق اجلهود بني اجلهات ذات العالقة، وتسهيل تبادل املعلومات فيما بينها:. 3
مــن الواضــح غياب التنســيق بني اجلهــات ذات العالقة بتنظيم التجارة اإللكترونيــة وتداخل يف صالحياتها، 
وعدم وضوح الدور املنوط بكل جهة من أجل تطبيق اإلجراءات املطلوبة، وحتديد املسؤوليات وخطط العمل 
الالزمة لذلك.  ومن الطبيعي أن تضم اللجنة ممثلني عن الوزارات ذات العالقة وإناطتها بالدرجة األساسية 
بالتأكــد مــن تطبيــق القوانني احلاليــة، وتطوير آليات للرصد واملتابعة، ومتابعة إلــزام تطوير قدرات موظفي 
وزارة املالية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف التعامل مع التجارة اإللكترونية أيضاً.  هناك حاجة، 
كذلك، لعقد اجتماعات دورية للدوائر ذات العالقة يف املؤسسات احلكومية )مثل دائرة حماية املستهلك يف 
وزارة االقتصــاد، واإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس يف وزارة املالية، والبريد الفلســطيني، ودائرة ترخيص 
شــركات التوصيــل، ووحدة اجلرائم اإللكترونيــة يف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واجلهة اخلاصة 
بترخيص شــركات الدفع اإللكتروني يف ســلطة النقد( من أجل مشــاركة املعلومات، والتنســيق والتشاور حول 

اآلليات املطلوبة يف تنظيم هذا القطاع وتطويره.
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تنظيم عمل الشركات العاملة يف مجال التجارة اإللكترونية:. 4
هناك ضرورة لتوحيد شــركات التجارة اإللكترونية يف جســم تنظيمي أو تشــكيل نقابة خاصة بها تقوم بدور 
اإلشراف على أنشطة هذه الشركات، ومتثيلها يف اللجان احلكومية ذات العالقة بتنظيم التجارة اإللكترونية، 
وبخاصة يف ظل االزدياد الكبير يف عددها، الذي سيساعد هذه الشركات على التفاوض، بشكل أفضل، مع 
شركات املدفوعات ومواجهة املنافسة اخلارجية مع مواقع التسوق العاملية.  سيكون مطلوب من هذا اجلسم 
التنظيمي، أيضاً، استحداث آليات فعالة من أجل متابعة ودمج مئات صفحات التواصل االجتماعي العاملة 
يف مجــال التجــارة اإللكترونيــة مــن أجــل النهــوض بهــذا القطاع وكســب ثقــة املواطنني واجلهات الرســمية، 
وبخاصــة أن جــزءاً كبيــراً منها يعمل بشــكل غير رســمي، وال يلتزم باملعايير والقوانــني املنظمة لهذا القطاع.  
هناك ضرورة النضمام شركات التجارة اإللكترونية إلى الغرف التجارية لالستفادة من الفرص االستثمارية 
واألنشــطة التدريبيــة التــي توفرهــا، لتحســني أداء الشــركات، وزيادة جــودة اخلدمات التــي تقدمها وتطبيق 

معايير على اخلدمات.
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5- النتائـج والتوصيــات

أبرز النتــائـج  1-5

توجد هناك بنية حتتية قانونية يف فلسطني بإمكانها التعاطي، بشكل كبير، مع قطاع التجارة اإللكترونية يف . 1
فلســطني، مثل قانون حماية املســتهلك، وقانون الرســوم على املنتجات احمللية، وقانون اجلرائم اإللكترونية، 

ولكن هناك عدم فعالية يف تطبيق هذه القوانني واللوائح التنظيمية املرتبطة بها.
املطلــوب هــو ليــس ســن قوانني جديدة، بل تبنــي إجراءات وأنظمة أكثــر جناعة من قبل البريد الفلســطيني . 2

وسلطات اجلمارك يف وزارة املالية، يف رصد وتتبع حركة السلع عبر البريد الوارد، فالكثير من دول العالم، 
وكما أشرنا سابقاً، حافظت على القوانني الضريبية القائمة التي كانت مخصصة للتجارة التقليدية، وبخاصة 
يف بدايات ازدهار التجارة اإللكترونية من أجل إفساح املجال لنمو هذا القطاع وتطوره، كما أن جتربة األردن 
يف فرض رسوم وضرائب على التجارة اإللكترونية القت ردود أفعال قوية معارضة من قبل شركات التجارة 
اإللكترونيــة احملليــة واملتســوقني احملليني عبــر اإلنترنت، ما دفع احلكومة األردنية إلــى إعادة النظر يف هذه 
اإلجراءات.  أي مبعنى آخر، ال توجد ضرورة على املدى القصير لتكبيل التجارة اإللكترونية بقوانني ضريبية 

جديدة، فالقوانني احلالية بإمكانها معاجلة موضوع الضرائب على التجارة اإللكترونية.
تشــير املقابالت مع املؤسســات احلكومية الرئيســية يف الدراســة، إلى أن احلكومة والقطاع اخلاص ال يرون . 3

أن التجارة اإللكترونية تهدد األسواق احمللية يف هذه املرحلة، وال يرون أن خسارة اإليرادات للحكومة كبيرة، 
وتبرر تطبيق خطوات أكثر صرامة من الناحية الضريبية.  ولكن هنالك إدراكاً بأنه مع استمرار منو التجارة 
اإللكترونيــة، يحتــاج هــذا القطــاع إلى تنظيــم وتطوير األدوات املناســبة إلدارته، إضافة إلــى تطوير مهارات 

املوظفني الذين يتعاملون مع هذا القطاع.
من الواضح غياب التنسيق بني اجلهات ذات العالقة يف تنظيم التجارة اإللكترونية وتداخل الصالحيات فيما . 4

بينــه، وعــدم وضــوح الدور املنوط بــكل جهة منها يف تطبيق اإلجراءات املطلوبــة لتنظيم هذا القطاع.  ويعود 
ذلك، بشــكل رئيســي، إلى عدم وجود جلنة حكومية لتنســيق اجلهود بني اجلهات ذات العالقة، والتأكد من 
ســالمة اإلجراءات اخلاصة بتنظيم التجارة اإللكترونية، ووضع اخلطط اخلاصة بتطوير القطاع، وتســهيل 

تبادل املعلومات بني اجلهات املختلفة.
مبــا أن إصــدار قوانــني جديــدة ميثــل حتدياً كبيراً يف فلســطني، فــإن النهج األفضل على املــدى القصير هو . 5

تنشيط قدرة املؤسسات احلكومية احلالية على التعامل مع متطلبات التجارة اإللكترونية وحتدياتها، وتعزيز 
التعاون وتبادل املعلومات فيما بينها.

أســوة بتجــارب الــدول األخرى والنتائج التي خلصت إليها الدراســة، يتوقع أن تكــون هناك حاجة على املدى . 6
الطويل لتطوير قانون خاص بالتجارة اإللكترونية يأخذ بعني االعتبار النمو املتوقع يف هذا القطاع مستقباًل، 
والتطــورات احلاصلــة يف البيئــة الرقمية )انتشــار اإلنترنــت، واألجهزة الذكية، واالقتصاد الرقمي( ووســائل 

الدفع اإللكتروني يف فلسطني والعالم.
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تواجــه اإلجــراءات اجلمركية للتجارة اإللكترونية الدولية يف فلســطني إشــكاليتني رئيســيتني: األولى متعلقة . 7
بالسلع الرقمية التي من الصعب جداً تتبعها بالوسائل املتاحة ألنها ال متر عبر احلدود أو البريد الفلسطيني 
بســبب طبيعتها، والثانية متعلقة بالســلع التي يطلبها الزبائن يف فلســطني خالل مواقع التســوق العاملية التي 
تصــل عبــر البريد الفلســطيني أو شــركات التوصيــل، ويصعب على اجلمــارك الفلســطينية فحصها وجباية 
الضرائــب عليهــا لقلــة اإلمكانيــات البشــرية والتقنيــة.  فمثــاًل، تفرض القوانــني والتعليمــات احلالية تعرفة 
جمركية على الســلع الواردة من اخلارج من خالل البريد، ســواء بغرض التجارة أو لالســتخدام الشــخصي، 
تفوق قيمتها 150 ديناراً، ولكن نظراً لنقص اإلمكانيات يف دائرة اجلمارك، وعدم الوضوح يف التعليمات من 
قبــل اجلهات الرســمية، فــإن موضوع حتصيل الضريبة يتبع لالجتهاد الشــخصي، وتوّفر العناصر البشــرية 

للفحص واملتابعة.
يوجد هناك نقص كبير يف الكادر الوظيفي القادر على التعامل مع التطبيقات احلديثة اخلاصة بالتعامل مع . 8

التجــارة اإللكترونيــة علــى مســتوى اإلجــراءات اللوجســتية والقانونية، حيــث إن معظم العاملــني يف الدوائر 
الضريبية يفتقدون للخبرة واملهارة اإللكترونية يف التعامل مع التجارة اإللكترونية، كما أشار إلى ذلك العديد 

من األطراف ذات العالقة، الذين متت مقابلتهم مبا فيهم وزارة املالية. 
هناك حاجة لالســتثمار يف أدوات وأنظمة التتبع للبريد الفلســطيني للمســاعدة يف حتديد الطرود القادمة . 9

لغرض التجارة، وتخفيف الضغط على مسؤولي اجلمارك ملسح وفتح الطرود لتحديد ما إذا كانت لالستخدام 
الشــخصي أو التجارة، وكذلك للمســاعدة يف فرز احلزم اخلاضعة للضريبة، وتلك التي ال تخضع للضريبة، 

حسب تعليمات اجلهاز اجلمركي.
هنــاك ضعــف يف البنيــة التحتية املالية واخلاصة بتوفير وســائل الدفع اإللكتروني املالئمة التي تواكب النمو . 10

يف التجارة اإللكترونية على املستوى احمللي.
إن عدم التزام إســرائيل ببنود بروتوكول باريس واالتفاقيات األخرى على مســتوى البريد، يعيق بشــكل كبير . 11

منــو قطــاع التجــارة اإللكترونيــة يف فلســطني، ويضعــف قــدرة اجلهــات الضريبيــة علــى حتصيــل العائدات 
اجلمركية املترتبة على التجارة اإللكترونية.



أبرز التوصيــــات  2-5
توصــي الدراســة بضــرورة قيام املشــرع الضريبي بدراســة القوانــني الضريبية احلالية بشــكل دقيق وربطها . 1

بلوائح تنظيمية تتماشى مع أنشطة التجارة اإللكترونية.
ضــرورة قيــام وزارة املالية واحلكومة بتطوير الكادر البشــري، كمــاً ونوعاً، الذي يتابع موضوع اجلمارك على . 2

الطرود البريدية القادمة عبر البريد، أو شركات التوصيل العاملة يف فلسطني، ومواكبة التطورات التكنولوجية 
وانعكاساتها على شكل التجارة الداخلية واخلارجية.

مــن الضــروري العمــل على تأهيــل البنية التحتيــة للدوائر الضريبيــة وأمتمتها من خالل ربطهــا بتكنولوجيا . 3
املعلومــات وبخاصــة شــبكة اإلنترنــت، لتعزيز القدرة على رصد أنشــطة التجارة اإللكترونية على املســتويني 

احمللي والدولي، ومنعاً لالزدواج الضريبي احمللي والعاملي.
هناك ضرورة لتشكيل جلنة أو وحدة خاصة بتنظيم عمل التجارة اإللكترونية من الوزارات ذات العالقة، من . 4

أجــل التنســيق مــا بــني اجلهات املختلفــة، وتنظيم قطــاع التجــارة اإللكترونيــة، والتأكد من تطبيــق القوانني 
احلالية، إضافة إلى تطوير آليات رصد الطرود التي تصل عن طريق شركات التوصيل اخلاصة.

توصــي الدراســة بأهميــة إصــدار تعليمــات ومعايير واضحــة من قبــل وزارة املالية حول كيفيــة قياس حجم . 5
التجارة اإللكترونية، وتقدير حجم الضرائب املترتبة عليها.

ضــرورة قيــام الدوائــر الضريبية يف وزارة املالية بتبني أســاليب الرقابة احلديثــة التي تعتمد على تكنولوجيا . 6
املعلومات واالتصاالت يف متابعة وضبط أنشطة التجارة اإللكترونية مثل استخدام برامج معينة )على سبيل 
املثــال برنامــج Zen Cart( يف مواقــع التجــارة اإللكترونيــة، وتكــون موصولــة بالدوائــر الضريبية عبر شــبكة 

اإلنترنت، بحيث يتم إشعار هذه الدوائر بكافة عمليات البيع التي تتم من خالل املواقع.
عقد االتفاقيات مع الدول األخرى لضمان حتصيل ضريبة القيمة املضافة على املنتجات الرقمية.. 7
هنــاك ضــرورة لتنظيــم شــركات التجــارة اإللكترونيــة يف جســم تنظيمــي أو تشــكيل نقابة خاصة بهــا، تقوم . 8

بنشــاطات لتطويــر الثقــة باملشــاركني يف القطــاع، وتدريــب العاملــني فيه، ووضــع معايير ألخالقيــات املهنة، 
ومتابعة مصالح القطاع ومتثيله يف احلوار مع الهيئات احلكومية ذات العالقة بتنظيم التجارة اإللكترونية.

تنســيق العمــل مــع االحتاد العاملي للبريد واجلهــات الدولية ذات العالقة؛ من أجل امتثال إســرائيل للقوانني . 9
الدوليــة اخلاصــة بالبريــد، ومبــادئ جنيف التي وقعــت مع اجلانب اإلســرائيلي برعاية دولية، والتي تســمح 
لفلســطني بالتبادل احلر للبريد مع الدول التي ليس لها عالقة مع إســرائيل، بحيث تصل الطرود عن طريق 
األردن، وتكون جميعها مغلفة باسم فلسطني، ومن أجل وقف اإلجراءات التعسفية املتمثلة يف احتجاز الطرود 
البريدية القادمة إلى فلســطني عن طريق األردن لســنوات، وأيضاً إرغام إســرائيل على دفع املبالغ اخلاصة 
بالبريــد الفلســطيني )حوالــي 43 مليون شــيكل( التي حتولهــا الدول األخرى مقابل اخلدمــات البريدية التي 

يقدمها البريد الفلسطيني لباقي دول العالم.
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المالحق
Appendix



ملحق 1: أسئلة املقابالت

أسئلة املقابلةاملؤسسة أو اجلهة

اجلهات الضريبية 
يف وزارة املالية

ما هو تصوركم حلجم التجارة اإللكترونية يف فلسطني الداخلية منها واخلارجية؟ وهل ساهمت أزمة . 1
انتشار فايروس كورونا يف تعزيز التجارة اإللكترونية داخلياً وخارجياً؟

ما هو تصوركم لإلطار القانوني اخلاص بالتجارة اإللكترونية فيما يخص التعرفة أو الضريبة اجلمركية . 2
على التجارة العابرة للحدود وتلك احمللية، مع األخذ بعني االعتبار جتربة كلٍّ من األردن ومصر يف هذا 

اإلطار:

بالنسبة إلى األردن، فإن أبرز مالمح اإلطار الضريبي كانت ...... 3

بالنسبة إلى مصر، فإن أبرز مالمح اإلطار الضريبي كانت ..... 4

ما هو تصوركم لشكل السياسة املالية املفترضة من قبل اجلهات ذات العالقة، وبشكل رئيسي وزارة . 5
املالية، من أجل تضمني التجارة اإللكترونية يف الغالف الضريبي؟ وهل متت دراسة املوضوع من قبل 

وزارة املالية؟ وما هي السيناريوهات املوضوعة على الطاولة يف حال وجودها؟ )من املمكن هنا طرح بعض 
السيناريوهات من طرفنا(.

كما هو معروف، فإن التجارة اإللكترونية لها أشكال عديدة؟ ما هو تعريفكم احلالي للتجارة اإللكترونية؟ . 6
وهل هناك أولويات لديكم يف فرض الضريبة؟ ما هو شكل التجارة اإللكترونية التي سيتم تنظيمها أوالً؟ 

)املتاجر اإللكترونية؟ احمللية، الشراء من اخلارج؟، ... إلخ(.

هل سيكون هناك إطار ضريبي مختلف لكل شكل من أشكال التجارة اإللكترونية؟. 7

ما هي أبرز األدوات الرقابية احلالية على التجارة اإللكترونية إن وجدت؟ وهل هناك حاجة لتفعيل هذه . 8
األدوات وتطويرها؟

كيف تؤثر الظروف السياسة وسيطرة إسرائيل على التجارة اخلارجية يف تنظيم عمل التجارة اإللكترونية . 9
وفرض إطار ضريبي عليها؟

فيما يخص وزارة املالية، من هي الدوائر أو األقسام التي من املفترض أن تقوم بدور رقابي على التجارة . 10
اإللكترونية؟ وهل مت تفعيل قسم أو وحدة خاصة بالتجارة اإللكترونية؟

ما هي املؤسسات التي من املفترض أن تقوم بتنظيم عمل التجارة اإللكترونية؟ ما هي اجلهات التي على . 11
عاتقها تطوير األدوات الرقابية وتفعيلها؟

كما تعلمون، فإن تطوير إطار قانوني لتنظيم عمل التجارة اإللكترونية بحاجة إلى جهد مشترك من جميع . 12
األطراف ذات العالفة، برأيكم، هل هناك حاجة لتحديد وتفعيل العالقة التنظيمية بني وزارة املالية 

واملؤسسات ذات العالقة )مثل وزارة االقتصاد، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات( من أجل تطوير 
اإلطار القانوني والتنظيمي للتجارة اإللكترونية؟ وما هو الدور املفترض أن تقوم به هذه املؤسسات؟

على سبيل املثال، ما هو شكل الشراكة املفترضة مع البريد الفلسطيني؟ وما هو نوع املعلومات التي من . 13
املفترض أن يتم تبادلها بني اجلهتني؟

ما هو شكل الشراكة املفترضة مع شركات التوصيل األخرى؟ وما هي إمكانية احلصول على املعلومات . 14
اخلاصة بحجم وشكل التجارة اإللكترونية من خاللهم؟
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اتاد الغرف 
التجارية

ما هو تصوركم حلجم التجارة اإللكترونية يف فلسطني الداخلية منها واخلارجية؟ وهل ساهمت أزمة . 1
انتشار فايروس كورونا يف تعزيز التجارة اإللكترونية داخلياً وخارجياً؟

ما هو دور الغرف التجارية يف تنظيم عمل التجارة اإللكترونية؟. 2

هل تتعاون الغرف التجارة مع اجلهات احلكومية وغير احلكومية فيما يخص تنظيم التجارة اإللكترونية؟. 3

هل تقوم الغرف التجارة مبراقبة التطور والنمو يف حجم التجارة اإللكترونية؟ وما هي نظرتكم ملستقبل . 4
هذه التجارة؟

هل لدى الغرف التجارية يف فلسطني استراتيجية خاصة بالتجارة اإللكترونية؟. 5

هل تقوم الغرف التجارية بدور رقابي على التجارة اإللكترونية؟ وهل تتم متابعة مواقع اإلنترنت وصفحات . 6
الفيسبوك املختلفة التي تزدهر من خاللها التجارة اإللكترونية؟

هل يتم رصد املواقع والصفحات املزورة التي تتعامل بالتجارة اإللكترونية؟. 7

هل تضم الغرف التجارية يف عضويتها الشركات االفتراضية العاملة يف محال التجارة اإللكترونية؟ كيف . 8
يتم التحقق منها؟

ما هو رأيكم يف قيام احلكومة الفلسطينية بفرض ضرائب على التجارة اإللكترونية؟ وهل هذا سيكون . 9
إجراء عادالً أسوة بالضريبة املفروضة على التجارة التقليدية؟

ما هو تصوركم لشكل النظام الضريبي األمثل لتنظيم عمل التجارة اإللكترونية؟. 10

هل برأيكم أن الوقت ال يزال مبكراً لفرض تعرفة جمركية أو ضرائب على التجارة اإللكترونية؟ وهل . 11
سيؤثر ذلك سلباً على هذه التجارة حديثة العهد؟

ما هو تأثير التجارة اإللكترونية على التجارة التقليدية؟ وهل أثرت التجارة اإللكترونية عكساً على . 12
الصناعات احمللية؟

برأيكم، هل ستصبح التجارة اإللكترونية بدياًل للتجارة التقليدية خالل السنوات القادمة؟. 13

هل البنية التحتية يف فلسطني جاهزة أو متطورة مبا فيه الكفاية الزدهار التجارة اإللكترونية؟ هنا نتحدث . 14
عن النظام املصريف، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، القوانني والتشريعات، ... إلخ.
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ما هو تصوركم حلجم التجارة اإللكترونية يف فلسطني الداخلية منها واخلارجية؟ وهل ساهمت أزمة . 1وزارة االقتصاد
انتشار فايروس كورونا يف تعزيز التجارة اإللكترونية داخلياً وخارجياً؟

من املالحظ االرتفاع الكبير يف عدد املواقع اإللكترونية وصفحات الفيسبوك الناشطة يف مجال التجارة . 2
اإللكترونية، وبخاصة يف اآلونة األخيرة، وبعد القيود الكبيرة على التجارة التقليدية بعد أزمة كورونا، 
السؤال هو: هل هناك آليات متبعة من قبل وزارة االقتصاد لضبط ومراقبة سوق التجارة اإللكترونية؟

هل تقوم حماية املستهلك بضبط الشركات واملواقع املزيفة حلماية املستهلك من عمليات االحتيال؟. 3

ما هو تصوركم ملستقبل التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟ وهل ستصبح منافسة للتجارة التقليدية؟. 4

ما هو تأثير التجارة اإللكترونية على التجارة التقليدية احمللية؟ وما هو تأثيرها على الصناعة احمللية؟ ما . 5
هو التأثير االقتصادي على السوق الفلسطيني؟ وعلى امليزان التجاري؟

ما رأيكم يف قيام احلكومة الفلسطينية بفرض ضرائب على التجارة اإللكترونية؟ وكيف سيؤثر ذلك على . 6
مستقبل التجارة اإللكترونية؟

ما هو الشكل األمثل للنظام الضريبي على التجارة اإللكترونية؟ وهل من املمكن تعميم جتريه األردن يف . 7
هذا احملال؟

كيف تؤثر الظروف السياسية وسيطرة إسرائيل على التجارة اخلارجية يف تنظيم عمل التجارة اإللكترونية . 8
وفرض إطار ضريبي عليها؟

هل القوانني احلالية اخلاصة بحماية املستهلك وتنظيم األسواق تشمل، أيضاً، التجارة اإللكترونية؟. 9

هل تعمل وزارة االقتصاد مع اجلهات األخرى يف تطوير إطار قانوني لتنظيم عمل التجارة اإللكترونية؟ . 10

شركات التخليص 
اجلمركي

هل هناك آلية للتعامل مع التجارة اإللكترونية من قبل سلطات اجلمارك اإلسرائيلية ويف فلسطني أسوة . 1
بالتجارة التقليدية؟ أي فيما يخص التعرفة اجلمركية؟

هل هناك آلية لديكم لتمييز التجارة اإللكترونية عن غيرها من التجارة التقليدية؟. 2

فيما يخص زبائنكم يف التجارة اإللكترونية، هل هم من الشركات؟ املوردين؟ األفراد؟. 3

هل يتم تزويد أيٍّ من اجلهات الرسمية بالبيانات اخلاصة باملعامالت التجارية اإللكترونية؟ وهل ستقومون . 4
بعمل ذلك يف حال مت الطلب منكم بشكل رسمي؟

هل هناك تقديرات لديكم بحجم التجارة اإللكترونية اخلارجية والداخلية؟ وكيف أثرت أزمة كورونا على . 5
التجارة اإللكترونية؟

هل هناك أي إجراءات من قبل السلطات الضريبية الفلسطينية يجب اتخاذها للمساعدة يف ضبط . 6
وتنظيم التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟

يف حال فرضت ضرائب على التجارة اإللكترونية يف فلسطني، ما هو دوركم كاحتاد يف تسهيل عمل . 7
السلطات الضريبية؟

هل االحتاد لديكم جاهز للتعامل مع أي إجراءات ضريبية من قبل احلكومة الفلسطينية؟ وهل هناك آلية . 8
للتواصل بينكم وبني اجلهات الرسمية فيما يخص ذلك؟

هل االحتالل عائق أمام تنظيم عمل التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟. 9
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مجلس الشاحنني 
الفلسطيني

هل هناك آلية للتعامل مع التجارة اإللكترونية من قبل سلطات اجلمارك اإلسرائيلية ويف فلسطني أسوة . 1
بالتجارة التقليدية؟ أي فيما يخص التعرفة اجلمركية؟

هل هناك آلية لديكم لتمييز التجارة اإللكترونية عن غيرها من التجارة التقليدية؟. 2

فيما يخص زبائنكم يف التجارة اإللكترونية، هل هم من الشركات؟ املوردين؟ األفراد؟. 3

هل يتم تزويد أيٍّ من اجلهات الرسمية بالبيانات اخلاصة باملعامالت التجارية اإللكترونية؟ وهل ستقومون . 4
بعمل ذلك يف حال مت الطلب منكم بشكل رسمي؟

هل هناك تقديرات لديكم بحجم التجارة اإللكترونية اخلارجية والداخلية؟ وكيف أثرت أزمة كورونا على . 5
التجارة اإللكترونية؟

هل هناك أّي إجراءات من قبل السلطات الضريبية الفلسطينية يجب اّتخاذها للمساعدة يف ضبط . 6
وتنظيم التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟

يف حال فرضت ضرائب على التجارة اإللكترونية يف فلسطني، ما هو دوركم كمجلس يف تسهيل عمل . 7
السلطات الضريبية؟

هل املجلس لديكم جاهز للتعامل مع أي إجراءات ضريبية من قبل احلكومة الفلسطينية؟ وهل هناك آلية . 8
للتواصل بينكم وبني اجلهات الرسمية فيما يخص ذلك؟

هل االحتالل عائق أمام تنظيم عمل التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟. 9

شركات التوصيل 
والبريد

كما هو معروف، فإن جزءاً كبيراً من التجارة اإللكترونية اخلارجية يتم عن طريق البريد الفلسطيني، هل . 1
هناك إحصائية لديكم حلجم التجارة اإللكترونية اخلارجية أو الداخلية؟ وما هي أبرز املنتجات التي يتم 

شراؤها من خالل التجارة اإللكترونية؟ وما هي الدول التي يتم الشراء منها؟

هل الحظتم منواً يف التجارة اإللكترونية، مؤخراً، وبخاصة بعد أزمة كورونا؟. 2

هل هناك أي إجراءات ضريبية من قبل احلكومة الفلسطينية على املشتريات التي تتم من خالل التجارة . 3
اإللكترونية؟ هل هناك أي آلية متبعة للتخليص اجلمركي؟

كيف يتم متييز املعامالت املصنفة كتجارة إلكترونية عن غيرها من العمليات األخرى التي تتم من خالل البريد؟. 4

هل هناك آلية للتواصل ما بينكم وبني اجلهات ذات العالقة بالضرائب مثل وزارة املالية فيما يخص ضبط . 5
ومراقبة عمليات التجارة اإللكترونية؟

من هم زبائنك يف التجارة اإللكترونية؟ أفراد؟ شركات؟. 6

هل البريد الفلسطيني قادر على التعامل مع النمو املّطرد يف التجارة اإللكترونية؟ وما هي اإلجراءات من . 7
طرفكم لتعزيز هذه التجارة؟

برأيكم هل يعيق اجلانب اإلسرائيلي عمليات التجارة اإللكترونية؟ كيف؟. 8

هل االحتالل عائق أمام تنظيم التجارة اإللكترونية وفرض نظام ضريبي عليها؟ وبخاصة أن جزءاً من . 9
عمليات التجارة اإللكترونية تتم من خالل البريد اإلسرائيلي؟

ما هو حجم التجارة اإللكترونية الفلسطينية التي تتم من خالل البريد اإلسرائيلي؟ وهل تقوم إسرائيل . 10
بفرض تعرفة جمركية عليها؟
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ما هي آلية التواصل أو التعامل بينكم وبني البريد اإلسرائيلي أو شركات التوصيل اإلسرائيلية فيما يخص . 11
التجارة اإللكترونية؟

هل هناك أي رسوم يتم فرضها من خالل البريد الفلسطيني على عمليات التجارة اإللكترونية؟. 12

يف حال قامت احلكومة الفلسطينية بفرض ضرائب أو تعرفة جمركية على التجارة اإللكترونية، ما هو . 13
حجم وشكل هذه الضرائب برأيك؟ وهل من املمكن تعميم جتريه األردن؟

يف حال فرضت ضرائب أو تعرفة جمركية على التجارة اإللكترونية، ما هو دور البريد الفلسطيني يف . 14
تزويد اجلهات الرسمية باملعلومات اخلاصة بأنشطة التجارة اإللكترونية؟ وهل هناك جاهزية للبريد 

الفلسطيني للقيام بذلك؟ أي العنصر البشري، قاعدة بيانات، التكنولوجيا؟

هل برأيكم سيؤثر فرض ضرائب على التجارة اإللكترونية على حجم وانتشار هذه التجارة؟ وهل حجم . 15
التجارة احلالي يستحق فرض مثل هذه الضريبة؟

وزارة االتصاالت 
وشركة االتصاالت 

الفلسطينية-بالتل

هل البنية التحتية الرقمية يف فلسطني جاهزة ملواكبة التطور يف حجم التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟. 1

ما هي املعيقات يف البنية التحتية الرقمية التي حتد من تطور قطاع التجارة اإللكترونية؟. 2

هل املستقبل للتجارة اإللكترونية، وبخاصة بعد القيود على التجارة التقليدية يف ظل أزمة وباء كورونا؟. 3

هل تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالرقابة على املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل . 4
االجتماعي التي تزدهر من خاللها التجارة اإللكترونية؟ وهل هناك أي آلية لضبط املواقع والصفحات 

املزورة؟

هل هناك إحصائية حلجم التجارة اإللكترونية الداخلية واخلارجية؟. 5

هل هناك إحصائية لعدد الشركات واملواقع اإللكترونية العاملة يف التجارة اإللكترونية؟. 6

ما هي اإلجراءات املتبعة من طرفكم حلماية املعلومات اخلاصة باألفراد والشركات التي متارس التجارة . 7
اإللكترونية؟

هل هناك حاجة لفرض ضرائب على التجارة اإللكترونية؟ ما هو تصوركم للنظام الضريبي األمثل على . 8
التجارة اإللكترونية؟

كيف تساهم وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ضبط ومراقبة التجارة اإللكترونية الداخلية . 9
واخلارجية؟ وهل هناك حاجة ألمتته اإلجراءات الضريبية اخلاصة بالتجارة اإللكترونية؟ وهل لديكم خطة 

لتطوير البنية التحتية املعلوماتية للمساهمة يف تفعيل النظام الضريبي اخلاص بالتجارة اإللكترونية؟

ما هي جتارب الدول األخرى يف توفير منصات إلكترونية أو وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . 10
لضبط وتنظيم عمل التجارة اإللكترونية؟

هل ترون إمكانية وجناعة وجود صفحة إلكترونية للحكومة يقوم من خاللها املشتري بالتصريح عن . 11
مشترياته اإللكترونية ودفع ضريبة عليها؟ )جتربة األردن مثاالً على ذلك(.
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ما هو دوركم يف تسهيل عمل التجارة اإللكترونية؟ وما هي آليات العمل املتبعة من خاللكم يف توفير . 1شركات املدفوعات
عمليات الدفع اإللكتروني لألفراد واملؤسسات؟

هل ملستم وجود منو يف حجم التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟ وهل هناك حاجة لوجود شركات أخرى . 2
للدفع اإللكتروني؟

ما هي أبرز املعوقات يف عملكم؟ وهل اإلجراءات الرقابية املتبعة من قبل احلكومة )سلطة النقد( حتد من . 3
عملكم؟

من هي اجلهات الرقابية التي تنظم عمل شركات املدفوعات؟. 4

هل هناك حاجة لتنظيم عمل الشركات العاملة يف مجال الدفع اإللكتروني الذي يخدم حماية املستهلك . 5
واحلد من حاالت التزوير واالحتيال؟

من خالل عمليات الدفع اإللكتروني التي تتم من خاللكم، ما هو حجم املدفوعات اإللكترونية للشركات . 6
احمللية مقابل الشركات الدولية؟

هل تقومون بتوفير بيانات للسلطات الضريبية فيما يخص املتاجر اإللكترونية املنتشرة يف فلسطني؟ وهل . 7
هذا ممكن يف املستقبل؟

ما هو تصوركم للنظام الضريبي األمثل على التجارة اإللكترونية؟ وهل سيحد وجود ضرائب على حجم . 8
التجارة اإللكترونية؟

ما هو حجم وشكل التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟. 9

ما هي توقعاتكم لسوق التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟. 10

سلطة النقد 
الفلسطينية

ما هي اإلجراءات املتبعة من سلطة النقد لترخيص شركات املدفوعات؟ وهل هناك حاجة لتسهيل . 1
اإلجراءات اخلاصة بعمل هذه الشركات يف ظل النمو املّطرد يف التجارة اإللكترونية الداخلية واخلارجية ويف 

ظل احلاجة املاسة لوجود مثل هذه الشركات؟

كيف تتم عمليات الرقابة على عمل شركات املدفوعات، وعلى العمليات املالية التي تتم من خاللها؟. 2

هل هناك رقابة على عمل الشركات اخلاصة بالتجارة اإللكترونية، وبخاصة أن معظمها موجود على شكل . 3
مواقع إلكترونية وصفحات على وسائل التواصل؟

ما هي اآلليات املتبعة من قبل سلطك النقد يف حماية املستهلك من عمليات التزوير واالحتيال التي تتم من . 4
خالل الشركات الوهمية العاملة يف مجال التجارة اإللكترونية؟ وهل هناك أرقام أو إحصاءات عن وجود مثل 

هذه احلاالت؟

هل البنية التحتية املصرفية جاهزة للتعامل مع الطلب املتزايد مع عمليات التجارة اإللكترونية؟ وما هو . 5
املطلوب من البنوك لتسهيل هذه التجارة؟

هل هناك حاجة إلى تطوير التكنولوجيا املالية من أجل مواكبة التطور يف التجارة اإللكترونية؟ ما هي أبرز . 6
أشكال هذه التكنولوجيا املالية )FinTech(؟

هل هناك تنسيق ما بني سلطة النقد واجلهات الضريبية من أجل تنظيم عمليات التجارة اإللكترونية وتزويد . 7
اجلهات الضريبية باملعلومات اخلاصة بعمليات الدفع اإللكتروني التي يقوم بها األفراد واملؤسسات؟ وهل 

هذا ينتهك قوانني اخلصوصية املصرفية للزبائن؟
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أسئلة املقابلةاملؤسسة أو اجلهة

سلطة النقد 
الفلسطينية

كيف ترون التطور يف سوق املدفوعات اإللكترونية؟ وما هي برأيكم تأثيراته علـى التجارة اإللكترونية؟ وهل . 8
هناك حاجة لترخيص شركات جديدة يف مجال الدفع اإللكتروني؟

لقد قامت سلطة النقد باّتخاذ العديد من اإلجراءات بغية إطالق خدمات الدفع عبر الهاتف اخللوي . 9
حسب ما صرح به د. رياض أبو شحادة، ما هي طبيعة هذه اإلجراءات؟ وهل ساهمت يف تطوير التجارة 

اإللكترونية من خالل توفير منصات دفع إلكتروني للزبائن؟

لقد أعلنت الشركة الوطنية خلدمات الدفع اإللكتروني “جوال باي”، إطالق خدماتها يف السوق . 10
الفلسطينية، وهي أول شركة حتصل على الرخصة النهائية من سلطة النقد الفلسطينية إلطالق خدماتها 

التجارية املتعددة للدفع اإللكتروني ومحفظة الهاتف النقال، وذلك بالشراكة مع مجموعة االتصاالت 
الفلسطينية، هل حتدثوننا عن هذه اخلدمة؟ ما هو مستقبلها؟ وهل هناك حاجة لشركات أخرى؟

ما هو عدد الشركات احلالية التي تقدم خدمات مالية إلكترونية؟ وهل هناك شركات أو أفراد تعمل خارج . 11
مظلة سلطة النقد؟

يف حال قيام احلكومة الفلسطينية بتطوير إطار ضريبي خاص بالتجارة اإللكترونية، هل هذا سينعكس . 12
سلباً على التجارة اإللكترونية؟ ما هو دور سلطة النقد يف تطوير اإلطار القانوني اخلاص بتنظيم التجارة 

اإللكترونية؟

شركات التجارة 
اإللكترونية

من املالحظ االرتفاع الكبير يف عدد الشركات العاملة يف مجال التجارة اإللكترونية، وبخاصة الفترة . 1
األخيرة بعد أزمة وباء كورونا وما رافقها من تقييد يف التجارة احمللية، برأيكم ما هو حجم السوق 

احلالي للتجارة اإللكترونية مقارنة مع التجارة التقليدية؟

ما هو مستقبل التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟ وهل هي يف طريقها لتحل محل التجارة التقليدية؟. 2

ما هي أبرز املعيقات لعمل شركات التجارة اإللكترونية؟ وهل البنية التحتية )مثل البريد، وسائل . 3
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، النظام املالي واملصريف، شركات الدفع اإللكتروني، ... إلخ( يف 

فلسطني جاهزة ملواكبة النمو يف هذا القطاع؟

ما هي اإلجراءات املتبعة من قبل البريد الفلسطيني.. 4

الحظنا ارتفاعاً كبيراً يف عدد املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي، هل هناك حاجة . 5
لضبط هذا السوق من قبل اجلهات الرسمية؟ هل هذا ناجت عن حجم الطلب على التجارة اإللكترونية؟ 

وهل هناك حاجة للمزيد من الشركات العاملة يف هذا احملال؟

هل تشكل التجارة الفلسطينية فرصة جيدة للعاطلني عن العمل، وبخاصة الشباب يف توفير مصدر دخل . 6
كاٍف؟

هل عندكم تصور عن أشكال التجارة اإللكترونية احلالية؟ ما هي أبرز املنتجات التي يتم شراؤها؟ هل . 7
تتم من قبل أفراد أم مؤسسات؟ هل تتم عبر شركات محلية أو شركات دولية؟

ملاذا اإلقبال على التجارة اإللكترونية يف فلسطني؟ هل هو بسبب األسعار؟ تنوع املنتجات؟ . 8

ما هي أبرز الشركات الدولية أو املواقع اإللكترونية يف مجال التجارة اإللكترونية التي يتم الشراء من . 9
خاللها محلياً؟

هل تعمل شركات التجارة اإللكترونية الفلسطينية كوسيط لشركات خارجية؟ أي هل يقوم املستهلك . 10
احمللي بتحديد مشترياته من الشركات أو املواقع اإللكترونية الدولية ومن ثم يطلب من شركة محلية 

شراء هذه املنتجات؟

آفاق تنظـيم التجارة اإللكترونية يف فلسطني  862020



أسئلة املقابلةاملؤسسة أو اجلهة

شركات التجارة 
اإللكترونية

ما هي الطريقة لتمييز املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل املزورة التي تستهدف االحتيال على املستهلكني؟ . 11
وهل نحن أمام فوضى يف عمل التجارة اإللكترونية يف ظل غياب الرقابة الرسمية؟ 

ما هو حجم التجارة اإللكترونية احمللية والدولية؟ وأشكالها؟. 12

ما هي أبرز وسائل الدفع املستخدمة من قبل الزبائن-أفراداً وشركات؟ وما هو حجم الدفع اإللكتروني مقابل . 13
الدفع بالكاش؟

هل هناك قصور يف وسائل الدفع اإللكتروني املتوفرة؟ وهل هناك حاجة لترخيص شركات الدفع اإللكتروني . 14
مثل “جوال باي”؟

هل تقوم اجلهات الرسمية بفرض ضرائب على العلميات التي تتم من خالل التجارة اإللكترونية؟ وما هي . 15
اآللية املتبعة من قبل احلكومة لتنظيم عمل شركات التجارة اإللكترونية وآليات حتصيل الضرائب إن وجدت؟

يف حال قيام احلكومة بتفعيل النظام الضريبي اخلاص بالتجارة اإللكترونية كما هو حاصل يف دول أخرى مثل . 16
األردن، هل -برأيكم- سيؤثر ذلك سلباً على التجارة اإللكترونية؟ هل ما زال الوقت مبكراً لفرض مثل هذه 

الضرائب؟

ما هو تصوركم للنظام الضريبي األمثل على التجارة اإللكترونية، بحيث ال يؤثر على حجم التجارة اإللكترونية . 17
وانتشارها؟

هل ترون إمكانية وجناعة وجود صفحة إلكترونية للحكومة يقوم من خاللها املشتري بالتصريح عن مشترياته . 18
اإللكترونية ودفع ضريبة عليها؟ )جتربة األردن مثاالً على ذلك(

هل يشكل االحتالل عائقاً أمام منو التجارة اإللكترونية؟ كيف؟. 19

هل تفرض إسرائيل ضرائب على عمليات التجارة اإللكترونية التي تتم من خالل البريد اإلسرائيلي؟ وهل يتم . 20
ذلك على جميع املنتجات؟ هل هناك حد أدني للمشتريات املعفاة من الضرائب؟

من هم موردوكم األساسيون؟. 21

ما هو تعاملكم احلالي مع النظام الضريبي؟. 22

ما هي توقعاتكم لسوق التجارة اإللكترونية؟. 23
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Executive Summary
The volume of e-commerce has grown over the past two decades, bringing its total 
global value to $ 25.6 trillion in 2018 (equivalent to 30% of global GDP), according to 
estimates by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
with a growth rate of 8% compared to 2017. This has created a major challenge for 
traditional tax systems based mainly on trade in physical goods that are easy to 
track. Governments in most countries face the double challenge of enhancing their 
tax revenues given the development of e-commerce; while simultaneously not 
impeding the growth of the electronic market and developments in the ICT sector 
and digital economy. Therefore, setting tax policies for e-commerce, in a way that 
achieves a balance between financial goals and economic benefits, is a key issue for 
both developed and developing countries alike.

In Palestine, the scope of electronic commerce has expanded in recent years, 
evidenced by the significant growth in postal parcels arriving from overseas via 
Palestine Post (more than 900,000 postal items in 2019, representing a growth of 
44% relative to 2018). Moreover, data on the ICT sector in Palestine for 2019, issued 
by the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), reveals that 8.1% of individuals 
(18 years and over) in Palestine have purchased goods or services via the Internet. 
UNCTAD’s data indicates that the percentage of Internet shoppers (15 years and 
over) in Palestine was 8% of total Internet users in 2017, and 4% of the total 
population. E-commerce in Palestine has also witnessed a spurt in growth in recent 
months, due to the state of emergency and accompanying measures adopted by 
the Palestinian government at the beginning of March 2020 to limit movement, in 
order to restrict the spread of the corona virus across the Palestinian territories. This 
caused an increase in the number of electronic consumers who purchased goods/
services through local/global electronic shopping-sites.

In order to keep abreast of developments in the e-commerce sector in Palestine, the 
surrounding environment must first be understood. If this environment is properly 
configured, it can serve as a catalyst and driver for e-commerce growth among 
various population groups. The environment surrounding e-commerce focuses on 
four main axes. These are digital infrastructure; payment mechanisms; Palestine 
Post and delivery companies; and the legal environment.

Digital infrastructure is the basis for e-commerce platforms, meaning that the 
growth in the use of ICT by individuals/institutions contributes significantly to 
creating a digital environment that helps the spread of e-commerce. Data indicates 
a significant growth in the use of the Internet in Palestine during the past years, 
clearly shown by PCBS data captured in the ICT Sector Survey of 2019. The 
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percentage of families with Internet access in Palestine increased from about 52% 
in 2017 to about 80% in 2019, in addition to a significant growth in the use of 
smartphones, at the level of both individuals and families.

Low levels of financial inclusion are one of the obstacles to the development of 
e-commerce, especially e-commerce activities through international shopping-sites. 
The slow growth in the adoption of payment technology, or electronic payment 
methods, in Palestine has led to the adoption of other forms of payment, such as 
payment on delivery, which is the most common method of email shopping in the 
Arab world and a large number of developing countries. Figures issued by PCBS 
indicate that 86.5% of Palestinians who made purchases via the Internet used cash 
on delivery for payment. 15.2% used online credit-card payments, 7.5% used direct 
debit card or electronic bank transfer via the Internet. Only 3.7% used PayPal. 
However, the preference for the payment on delivery method by a large number of 
shoppers in Palestine poses a great challenge to local e-commerce companies, due 
to the high cost of transporting goods and the high rates of rejection upon delivery, 
with many consumers insisting on examining products before making the decision 
whether or not to pay for them. The beginning of 2020 witnessed a growth in 
payment services in Palestine, as the Palestinian Monetary Authority (PMA) issued 
licenses to six companies that provide payment services such as ‘Jawwal-Pay’ and 
‘Pal-Pay’ based on cash cards, without the need for a bank account. It is anticipated 
that the development of payment services in Palestine will contribute to bridging the 
current gap in electronic payment methods and reducing the heavy reliance on the 
method of payment on delivery, and problems associated with it.

Postal services are an important component of e-commerce at the international 
level, mainly in the case of commodity products, as the speed and effectiveness of 
mail services and delivery companies affects e-commerce. E-commerce in Palestine 
is exposed to obstacles by the Israeli occupation, similar to those faced by traditional 
trade, such as Israeli control over border crossings, laborious inspection procedures, 
and deliberate delays imposed on both exports and imports. In the case of 
e-commerce, matters are complicated further by Israel's practice of seizing postal 
parcels for long periods, even for years. Officials at Palestine Post also complain 
about the lack of human resources and the weak logistical infrastructure for sorting 
and transporting mail. Given significant growth in the number of incoming parcels 
from overseas (the growth rate reached about 44% between 2018 and 2019), the 
number of employees at Palestine Post and Customs is insufficient for the purpose 
of sorting and distributing mail. There are only 370 employees working in 82 post 
offices across the West Bank, placing a great burden on human resources. Additional 
obstacles to e-commerce, at the local level, include the lack of numbering/coding 
for homes/structures in Palestine; the lack of digital ID cards for citizens; the 
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weakness of automation processes at Palestine Post and the lack of electronic 
signatures’ technology to date. Additional problems are associated with some 
international shopping/e-commerce companies not accepting Palestinian credit 
cards; and a low focus on exporting domestic products through e-commerce, which 
is limited to imports only.

The legal framework is a fundamental element of the e-commerce environment. 
Therefore, the study conducts an in-depth analysis of current laws and regulations 
that are supposed to regulate e-commerce activities. While current laws and 
regulations allow individuals and institutions to practice electronic trade activities, 
the lack of clarity in current regulations and legislation hinders the development of 
this sector. The current legal environment for e-commerce in Palestine is 
characterized by weakness and a lack of integration. It is a mixture of old laws that 
are applied to traditional commerce and have been extended to e-commerce, in 
addition to new laws and procedures that have not yet been implemented. 
Nevertheless, current laws provide the regulatory foundation for future laws/
regulations specialized in e-commerce.

The deficiencies in e-commerce laws and regulations in Palestine are partly caused 
by a lack of understanding, on the part of relevant authorities, of the positive impact 
of this type of trade on the Palestinian economy. Moreover, there is an absence of 
appropriate mechanisms for governmental institutions to implement current 
regulations, and a lack of clarity as to who is responsible for implementing which 
laws. There are also different regulatory procedures, reflected in the ability of 
regulators to implement some laws and the extent to which consumers/companies 
comply with them. There are currently four official (government) institutions 
responsible for regulating various aspects of e-commerce. They are the Ministry of 
National Economy, the Ministry of Finance, the Palestinian Monetary Authority and 
the Ministry of Communications and Information Technology. The Ministry of 
National Economy monitors the registration of e-commerce companies, while its 
Consumer Protection Department tracks consumer rights and company 
performance. Current consumer protection law needs detailed amendment, to 
protect users from e-commerce companies that operate informally and harm both 
consumers and the e-commerce sector.

The Ministry of Finance oversees the collection of taxes for e-commerce, which is a 
practical challenge in many ways. Most notably, there are insufficient human 
resources at Palestine Post in the field of monitoring, tracking and sorting parcels; 
as well as low technical capabilities of the Ministry of Finance (and Palestine Post) 
in monitoring incoming international mail. Both the Ministry of Finance and the 
General Administration of Customs are of the opinion that the e-commerce sector 
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in Palestine is currently large enough to merit tightening tax procedures, however, 
they still need to develop an effective supervisory system that keeps pace with latest 
developments in e-commerce, such as the signature archiving system. This has not 
yet been approved by the Ministry, which it also in urgent need of developing its 
supervisory role by educating tax officials on e-commerce and training them on 
mechanisms for monitoring parcels. 

The Ministry of Communications and Information Technology is responsible for 
developing the required technological infrastructure that enables e-commerce to 
grow and develop. It also organizes and supervises the work of Palestine Post and 
delivery companies. We noticed a weakness in the monitoring of private delivery 
companies, and a lack of clarity in the criteria for reporting postal parcels intended 
for trade to the tax authority. There is also an overlap in powers, and little cooperation 
between this Ministry and others regarding the issue of monitoring e-commerce 
activities, with an absence of coordination on emerging issues.

The Palestinian Monetary Authority is responsible for regulating the work of banks 
and electronic payment service-providers. The Authority recently issued legislation 
and instructions for payment companies, but there is still an urgent need to license 
a number of payment companies, similar to ‘Jawwal Pay’, and to spread awareness 
on this type of payment method. The Authority needs to avoid the numerous 
problems caused by payment on delivery, as practiced by a large number of local 
consumers who shop online.

The study determined that there is a need to adopt a different strategy for laws 
governing e-commerce, whether in the short, medium or long term. At the present 
time, there is a need to adopt more effective systems and procedures, as opposed 
to new laws. There is also a need to form a governmental committee to coordinate 
efforts between relevant authorities, and facilitate the exchange of information 
between them. It is clear that there is no coordination between relevant authorities 
in regulating e-commerce, as well as overlapping powers and a lack of clarity on the 
role of each party in implementing required procedures. There is a need to define 
responsibilities and the chain of command. There is also a need to bring together 
e-commerce companies in an umbrella organization or union that can play a role in 
supervising the activities of these companies and representing them in government 
committees related to e-commerce. This is especially important in light of the great 
increase in the number of such companies. Such a union can help these companies 
negotiate better terms with payment service-provides and withstand external 
competition from global shopping-sites.
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