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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ائب ةالتجار  [ ونية وأثرها عىل الض  يبة  قوانيي   حسب  االلكتر   ]األردنيةالض 

 ]الدكتور محمد عىل  منت  فوزي عالء الدين  [

 

 ص: لخست مال
ائبهذا البحث عن  ونية وأثرها عىل الضز ونية ومفهومها ، وفيه يتم اإلشارة إىل التجارة التجارة االلكي  االلكي 

ي مواقع كثي  رهواعها، وأهميتها وانتشاوأن
ونية دخلت فز ي هذا العض، حيث أن التجارة االلكي 

وأصبح  ةا الرسي    ع فز
نت، أو تجارة األسهم والسندات عىل برنامج  لديها الكثي  من األشكال واألنواع، فمنها البيع عىل صفحات اإلني 

اء ال ، أو رسر ي
وئز ها من أنواع التجارة سلع أو تبادل العمالت، وغ التداول االلكي  ي أن  االي 

ونية، وهذه التجارة ينبغز لكي 
ي المحال التجارية، ولكن تواجهنا مشكلة هي كيفية التعرف عىل  

ائب مثلها مثل التجارات األخرى ف  تخضع للضز
ي عالم 

ونية، فهم يعيشون فز ي التجار الذين يمارسون التجارة االلكي 
اضز ي افي 

ي يتفاو ، إذ أن فز
وئز ض فيه  العقد اإللكي 

ي مجلس عقد  وناألطراف المتعاقد
ي عن بعد أي فز

اضز ، ومن هنا تكمن المشكلة وهي كيفية مواجهة هؤالء 1افي 
ي تنمية 

يبية، ويشاركوا فز ي تحقيق الحصيلة الضز
، ليساهموا فز ي

ائب األردئز التجار وإدخالهم تحت مظلة قانون الضز
 المجتمع وتطويره. 

 

 : فتتاحيةالكلمات اإل
ونية،  يبة المبيعاتالتجارة اإللكي  ز ، يبة الدخلضز ، ضز  .  األردن، قواني 

 

ABSTRACT: 

Taxes are one of the most important sources of state treasury financing. In 

modern tax systems, a state cannot currently manage sources of financing for 

its expenditures without resorting to taxes, regardless of the extent to which 

this important tax resource contributes to state revenues. The expenditures of 

states have increased - especially the expenditures of the Hashemite Kingdom 

of Jordan - due to the progress of technological sciences, and the increase in 

the state's responsibility towards society to ensure its necessary needs, such as 

educational care, health care and facilities for running citizens' affairs easily 

and easily, and lifting the burden on the Jordanian citizen, according to the 

king's thought. The procedures for tax, linking it to the taxpayer and collecting 

it should be easy and easy, in order to achieve the voluntary commitment of 

the taxpayers to this tax system, and electronic marketing has recently 
 

السياسية،  لباحث للدراسات القانونية وفي العقود اإللكترونية، مجلة األستاذ ا التراضيفارس، المدية، خصوصية  يحيجمال، د بوشنافة جمال، جامعة الدكتور  1

 . 128 ص  ، 2018المجلد األول، العدد العاشر، جوان 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

appeared, and it is still growing and spreading among people, and the pages 

and websites of electronic marketing are constantly increasing, and hence 

work must be done to ensure collection The tax evasion forcefully and 

smoothly, and not to neglect the right of the treasury to remain silent about tax 

evasion. 

 

KEYWORDS  

E-commerce, Sales Tax, Income Tax, Laws, Jordan. 

 

 : المقدمة
ائب باتت يبية امن أهم مصادر تمويل خزينة  ال شك أن الضز ي النظم الضز

لمعاضة، وال تستطيع دولة  الدولة فز
ائب، بضف النظر ع ن مدى مساهمة هذا المورد  حاليا أن تدبر مصادر تمويل لنفقاتها بدون اللجوء إىل الضز

ي إيرادات الدولة، فقد زادت نفقات الدول
ي الهام فز يت 

   -2ألردنية الهاشمية وأخص بالذكر نفقات المملكة ا - الضز
ورية، من رعاية  احتياجاتهلوم التكنولوجية، وزيادة مسؤولية الدولة تجاه المجتمع لضمان قدم العبسبب ت  الضز

ز تسيي  شؤون تعليمية، ورعاية صحية ومرافق ل ي بيرس وسهولة،  المواطني 
، ورفع العناء عن كاهل المواطن األردئز

ي ، جاللة الملكتماشيا مع فكر 
يبة أن تكون اإلجراءات الخاصة بال وينبغز  ضز

 
ام الطوغي للموربطها عىل الممول وتحصي ز ز لها بيرس وسهولة، من أجل تحقيق االلي  .  مولي  ي يت 

،  بهذا النظام الضز
ي حديثا، وقد ظهر التسويق 

وئز ز الناس، وتزداد صفحات ومواقع التسويق  االلكي  وال يزال ينمو وينترسر بي 
ي 
وئز ي لهذا النشاط المستجد، والتص ومن هنا يجب العمل عىل ضمان التحصيل ،باستمرار اإللكي  يت 

دي بكل  الضز
ي أو حت  التجنب ا يت 

ي حق الخزانة بالسكوت عن التهرب الضز
ي قوة وإقدام، وعدم التفريط فز يت 

، وتفضل لضز
ي موطنا لها حت  تنخفض أعباؤعا  يت 

نت أن تجعل مالذها الضز ي تعمل عي  االني 
يبية،   بعض المنشآت الت  الضز

يبة المفر  ي البالد األخرى وذلك لتجنب الضز
 . 3وضة فز

 

 
 . 17، ص 2018، وفقا للوزي،  2015مليون دينار أردني عن سنة  7876.3ت المملكة األردنية الهاشمية مبلغ وصلت نفقا 2

 
 . 158قاهرة ، ص والحظر في التشريع المقارن والمصري، ال، التجنب الضريبي بين اإلباحة 2011صديق، د. رمضان صديق،  3
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
 : مشكلة الدراسة

ي هذا العض الحديث، وعدم فهم مكنونها ومحددا
ونية فز تها، ووجود تعقيدات نظرا لحداثة ظهور التجارة االلكي 

ي هذا المجال، 
ة فز ز المتعاقدين، مع كثي  ي مجلس عقد واحد يجمع بي 

 من أهمها عدم إبرام التعاقدات فز
ءعدم وجود مستندات مكتوبة بينهما، فكل  ي
ي الوسائل المختلفة،  يتم عن طريق االتصاالت عي   شر

نت، فز اإلني 
ي تتحدث عن النظام

ي الكتب الت 
ي  وقد وجد الباحث ندرة فز

ونية فز ي وتأثره بالتجارة االلكي  يت 
 الضز

 
ائب، ألن   ونية وأثرها عىل الضز ورة فك إشكالية التجارة االلكي  المملكة األردنية الهاشمية، ويرى الباحث ضز

ونية ن عه وهو نظام حديث يختلف عن التجارة التقليدية المعروفة، ومن ثم فمن ظام فريد من نو التجارة االلكي 
ة قد تنتج عن التجارة االلكي  الوارد حتما وجو  ائب، كما ظهرت أنواع متجددة د نزاعات كثي  ونية وعالقتها بالضز

كات التسويق الهرمي حيث تعمل عىل إقناع الش
ي مثل رسر

وئز كات التسويق االلكي  اء السلعمن رسر ة وإن أئ  خص برسر
 يتم تكوين شكل هرمي من العمالء

وبناء عليه سيحاول الباحث  ،4بعمالء آخرين فله عمولة عن كل عميل، حت 
ونية وأثرها عىلتوضيح الصورة كا . ملة عن موضوع التجارة االلكي  ي

ي المجتمع األردئز
ائب فز   الضز

ي مجموعة من األسئلة التالية
 : وتشتمل عناض مشكلة الدراسة فز

ونية؟ما هو مفهوم التجارة  .1  وما هي أهميتها؟ وفائدتها؟  االليكي 
يبة الدخل؟ و  .2 يبة الما مفهوم ما هو مفهوم ضز القيمة المضافة؟ وما هي  يبة ضز المبيعات أو العامة عىل ضز

 أهميتها؟
ونية الحديثة؟  .3 يبية األردنية مع التجارة االلكي  ز الضز  كيف تتعامل القواني 
يبة العامة عىل المبيعات؟ ما هو موقف  .4 يبة عىل الدخل؟ وموقف الضز  الضز

 
 . 214-213زيع، الطبعة األولى، ص ص  الت المالية المعاصرة، دار الصميعي للنشر والتوالمعام، فقه  2012الخثالن، أ.د سعد بن تركي الخثالن،   4
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
 : الدراسة ياتفرض

ي إطار عد يقوم الباحث بسي  أغوار هذا 
ي فز
: الموضوع البحت   ة فرضيات وهي

ائب، فكالهما ينتج عنه أرباح يجب المحاسبة عنها لا • ونية مثل التجارة العادية بالنسبة للضز تجارة االلكي 
يبيا.   ضز

ونية أيضا كالتجارة العادية من حيث تكوينها )بالرغم من   • ي    ختالفاال التجارة االلكي 
طريقة إبرام التعاقد  فز

ي كل منهم
ونية.  يبة العامةا(، ومن ثم يحق تطبيق قانون الضز فز  عىل المبيعات عىل التجارة االلكي 

ي االقتصاد الرسىمي  االقتصادياتأهمية إدماج جميع  •
ي فز
ي المجتمع األردئز

 . فز
 أهمية الدراسة: 

ي دقة الموضوع الذي يبحث فيه، فهو متعلق 
زادت  سيادية للدولة، إذا   بإيراداتتنبع أهمية هذه الدراسة فز

، استطاعت الدول ي
ي المجتمع االردئز

ائية فز ة القيام بمهامها، وزادت قدرتها عىل االنفاق الذي بدوره يولد قوة رسر
ي تدوير ع

يبة الدخل وكذلك تساهم فز يبة العامة جلة االقتصاد وزيادة مردوداته عىل كافة أفراد المجتمع، وضز الضز
ان  ة المضافة( ة القيم يبعىل المبيعات )ضز  ة، فالمنوط بتحصيل  نظام كامليعتي  ة وغي  المبارسر يبة المبارسر للضز

يبة القيمة المضافة(  يبة العامة عىل المبيعات )ضز رد وسيط لتحصيل  ائها، وإنما هو مجليس هو المكلف بأدالضز
يبة الدخل فهي  يبة الدخل والمبيعات، أما ضز يبة من المكلف بها وسدادها لدائرة ضز ة يدفعها الضز يبة مبارسر   ضز

ي حض المجتمع الممول من أرباحه ا
ائب بعض المشكالت فز لمحققة، ولكن قد تواجه الدائرة المختصة بالضز

 ، ي
وئز ي االلكي  يت 

ي ليس فقط إال إنهم عىل الشبكة العنكبوتية، ن هناك متهحت  ال يكو و الضز يت 
ز من القانون الضز ربي 

ونية موضوع جديووجه األهمية لهذا البحث، أن التجارة اال قة، بسبب حداثة  د ، ليس له جذور عميلكي 
يبة أمر عادل للتس ونية للضز ي هذا العض الحديث، ومن ثم فإن إخضاع التجارة االلكي 

ز التكنولوجيا فز وية بي 
ي المحالت الفعلية بالمملكة، ومن جهة أخرى فإن عنوان الممول 

ز فز ، والتجار العاديي  ز ونيي 
ز االلكي  المسوقي 

ي يكي يكون معروفا أما االعاد
وئز نت، وبالتاىلي فإن طريقة الوصول لتاجر االلكي  ي عىل االني 

اضز ي عنوان افي 
ون فز

يبة من  ، وتحصيل الضز ، إليه تكون صعبة إىل حد كبي  ي يت 
الممول هو األساس الذي يقوم عليه النظام الضز

ز إل  يبة هو تحصيلها لتكون ذخرا أمام المسؤولي  ي النفقات فالهدف األساشي من الضز
المستمرة يوميا  نفاقها فز

يبة، وأن يعمل  والم وط استحقاق الضز ي رسر
ائب أن يتهاون فز ها من المملكة، وال يجوز لموظف الضز طلوب تدبي 

ي عمل إج 
يبة بشكل يتفق مع نصوص القانون ومع المعايي  المحاسبية الدولية كأساس  جديا فز راءات تحصيل الضز

يبة ولتجسيد السياسات الضز   . 5يبية للضز
 

 سة: الدرا حدود 
ي 
ائب فز ونية مع ذكر أثرها عىل الضز ي موضوع التجارة االلكي 

ي هذه الدراسة يبحث الباحث فز
ز فز ، ةاألردني  القوانيي 

 وان الدراسة يتضح للقارئ أن محددات الدراسة عبارة عن: ومن عن
 
 
 
 

 
، أطر نظرية وتطبيقات عملية، الطبعة األولى،  ص  (IFRS)ومعايير اإلبالغ المالي  (IASC)، المعايير المحاسبية الدولية  2021مشكور، أ.د. سعود جايد،  5

31 . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 وعية: الموض  الحدود 
ونية، ولن يتطرق الباحث لموضو  ونية إال بالقدر  ستكون هذه الدراسة عن موضوع التجارة االلكي  ع التجارة االلكي 

ي وهو الذي يعرف القارئ ماهيتها وتعريفها وأن
ي عضنا الحديث، وجدير بالذكر أن الموضوع الثائز

واعها، وفائدتها فز
ونية عىل ائب وأثر التجارة االلكي  ائب، وب الضز من  االستفادةيان هذا األثر إن كان سلبيا أم إيجابيا، وكيفية الضز

ونية  موضوع التجا ائب. رة االلكي  ي مجال الضز
 فز

 : المكانيةالحدود 
ائب وفقا  ونية عىل الضز ز نظرا ألن هذه الدراسة متعلقة ببيان أثر التجارة االلكي  يبي للقوانيي  ، لذلك ةاألردني ةالضز

ي بحثه عىل فإن الباحث سيقتض 
ز  فز  ، وإذا تطلب األمر اإلشارة إىل أي قانون آخر من قبيلةاألردني القوانيي 

 المقارنة فقط. 
 : الزمانيةالحدود 

ونية سيكون هذا البحث و  ، ولن يتطرق إىل الزمن القديم ألنه بالبداهة موضوع التجارة اإللكي  فق العض الحاىلي
ي عالمنا المعاض لم يعهده موضوعا حديثا، ليس له تاري    خ قديم، بل هو مص

أو  علم االقتصاد طلح جديد فز
نت  ي التجارة إال بعد ظهور اإلني 

ي بداية التسعينات من القرن الماضز
ز أشاروا إىل ظهور ، وهناك بعض البفز احثي 

كات   ز الرسر ونية بي 
ين من خالل نظم تبادل المعلومات اإللكي  ونية من سبعينات القرن العرسر التجارة االلكي 

 . EDI–Electronic Data Interchange  6ية الصناع
 

 : الدراسةمنهج 
ي هذ

م الباحث فز ز ونية وأثرها عىل قةالمعنون ه الدراسةسيلي  ز : "التجارة االلكي  ي    ع وانيي  ائب" وفقا لترسر  الضز
، ألنه األنسب لهذا الموضوع، وذلك لتحليل ال المملكة األردنية الهاشمية " بالمنهج ي التحليىلي

نصوص الوصفز
ي 
ز القانونية الواردة فز يبي القوانيي  ونية، وبيةالضز ز عىل موضوع التجارة االلكي  كي 

 ان كيفية إخضاعها، مع الي 
 

يبة بشكل يناسب طبيعتها، فيتم وط إخضاع التجارة اال للضز ، مع بيان رسر يغي الحاىلي ونية  وصف الوضع الترسر لكي 
يعية األردنية وإنزا يبة، مع تحليل النصوص الترسر  لها عىل الواقع. للضز

 
 : الدراسةمصطلحات 

ي 
وئز ونيةe-marketingالتسويق اإللكي  ، التحقق  or ( e- Commerce)   (e-Trade)، التجارة اإللكي 

 : ي
وئز يبة العامة عىل المبيعات: (Electronic Inquiry System)اإللكي  يبة القيمة  (Sales Tax) ، الضز ، ضز
يبة الدخل: (Value Added Tax (VAT))المضافة:  ) (Income Tax)، ضز ي يت 

(، Tax evasion، التهرب الضز
ي هذه 

حديث عن كل مصطلح حسب المكان المخصص له وفقا ت عند الالمصطلحاوسوف يرد فيما بعد معائز
 لخطة البحث. 

 
 هيكل الدراسة: 

ز  الدراسةك بتقسيم وخطة لإللمام بالموضوع المبحوث، وذل للدراسةسيقوم الباحث بعمل إجراءات  إىل مبحثي 
 :  كما يىلي

ز ، وكل مبحث ينقسم إىل مطلبي  ز  اثني 
 

 
6 Büttner, F., Bartels, U., Hamann, L., Hofrichter, O., Kuhlmann, M., Gogolla, M., ... & Stosiek, A. (2014). Model-driven 
standardization of public authority data interchange. Science of Computer Programming, 89, P163 . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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  ال: دراسة رضوان وعوض و أ

 :7د.ت( )والحسيب 
ز رأفت رضوان  ونية، للمؤلفي 

ي عالم األعمال اإللكي 
ائب فز ة بعنوان: الضز ز ، والء   9، رشا عوض 8وهي دراسة متمي 

ي 
ونية الجديد، كما رصدت الدراسة تزايد معدل ورسر ، 10الحسيتز التجارة حت الدراسة تطور عالم األعمال اإللكي 

ونية بشكل ك ، كما ذكرت خصائص التعاماإللكي  ونية من عدم وجود وثائق ومستندات ورقية  بي  الت اإللكي 
، مع عدم  ي

ز إلثبات المعامالت، وأنها تجارة عالمية، وتتم عن طريق التباعد المكائز إمكانية تحديد الهوية للطرفي 
ي مجلس عقد واحد، ووضح المؤلفون وجود ف

يعية وإدارية ومفاهلعدم جلوسهما فز ز هيكل  يميةجوات ترسر بي 
يبة   ائب والثورة التكنولوجية للمعلومات واالتصاالت، وأشارت الدراسة إىل وجود تحديات لفرض الضز الضز

يبية وص ي سيادة الدولة والعدالة الضز
عوبة إثبات التعامالت والعقود، مع عدم وجود آليات محددة  تتمثل فز

يبةإلخضاع التعامالت التجارية  ونية للضز ي ناإللكي 
بحث يوضي المؤلفون للتطرق إىل الدعامات الثالث هاية ال، وفز

، وتأهيل المو  ي يت 
يبية والمجتمع الضز ، واإلدارة الضز ي يت 

ي    ع الضز ي وهي الترسر يت 
ز  ظللنظام الضز يبيي  ز الضز في 

 ولوجية العالية والمتقدمة. بالمعدات التكن
 

 11ثانيا: دراسة الفتالوي: 
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استخدام مجيد عبود الفتالوي، بجامعة الكوفة كلية اإلدارة واإلقتصاد، وقد أشار الباحث إىل التوسع الكبي  فز

ونية خاصة لألغراض التجارية، وقد فتح ذلك المجال للرسر  كات واألفراد لالمتناع عن تسديد الوسائل االلكي 
ائب والتخلص من المسألة الضز  ي تحدث عندما يمتنع األفراد عن 12يبية الضز يت 

، وأشار إىل أن مشكلة التهرب الضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يبة أو جزء منها ، ويعد ذلك إخالال بالعدال يبيةتسديد الضز ي نهاية الدراسة بإجراء  ،13ة الضز
وأوض المؤلف فز

ي بم يت 
ي النظام الماىلي الضز

يعية الالزمة فز  ا يتالءم مع تطور األنشطةالتعديالت الترسر
 

، صياغة نموذج  ي يت 
ونية لرفع مستوى الجهاز الضز االقتصادية ، واستخدام التقنيات الحديثة والوسائل االلكي 

ي دوىلي موحد، تفعيل التع يت 
ز البنضز يبية لكافة المعامالت اون بي  وك والمؤسسات المالية لتبليغ المعامالت الضز

. التجارية، مع اإلستفادة من تجا ي يت 
ي    ع الضز ي مجال الترسر

 رب الدول السابقة فز
 

 المبحث األول: المفاهيم األساسية للبحث. 
ونية،فيما يىلي سيتكلم الباحث عن مفهوم التجارة  ي مط االلكي 

ي لب أول، ثم وذلك فز
يبة فز يتبع ذلك بمفهوم الضز

 مطلب ثان. 

ونية.   المطلب األول: مفهوم التجارة االليكي 
  
ون   : e-marketingالتسويق اإلليكتر

ي التجارة، وعرفته جمعية التسويق األمريكية 
بأنه " النشاط الخاص   AMAالتسويق نشاط هام جدا ومؤثر فز

ي فكار بتسعي  وتروي    ج وتوزي    ع السلع والخدمات واأل
ي وي، 14تسغ إىل إشباع رغبات االفراد والمنشآت"  الت 

عتز
ي كل الطرق ال

وئز نت،بكة اإل خالل ش نلتسويق ممتاحة لالتسويق اإللكي   محركات البحث،سواء كان عن طريق  ني 
أو "، Search Engine Marketing" اصطالحا عرف التسويق وي مثل التسويق من خالل محرك بحث جوجل

، أو  رسائل نصية عي  أجمن خالل أرسال  ي
وئز يد اإللكي  شبكات التواصل هزة الهواتف النقالة، أو عن طريق الي 

، و يطلق عىل التسويق من خالل شبكات التواصل   (… ,Facebook, Twitter, Google plus)االجتماغي مثل: 
 .Social Media Marketing "15عروفة"اإلجتماعية الم

ونية  :or (e- Commerce)   (e-Trade)التجارة اإللكتر
نت، سواء كان ذلك عىل منصة البائع ذاته أو  ي عي  اإلني 

ز البائع والمشي  عىل  وهي كل عملية تجارية تتم بي 
ين، مثل منصة  ز والمشي  ز البائعي  ي تكون وسيط بي 

وغالبا ما ينسر  ، E Pay، أو منصة Amazonالمنصات الت 
ز منصات خاصة بهم لتسويق من ونيي 

ىل عمالء جدد، وهي عملية تسهل  تجاتهم، والحصول عالمسوقون االلكي 
ي والبائع، وترسع العملية التجارية، وهي تختلف عن  ز المشي  التجارة العادية من حيث أن التجارة اللقاء بي 

ونية  ي مجلس عقد واحد( االلكي 
ي التعاقد عن بعد، بينما التجارة العادية تتم وجها لوجه )أي فز

ز طرفز  . تتحقق بي 

ونية وأهميتها.  ول: تعريفالفرع األ التجارة االلكتر  

ونية:   تعريف التجارة االلكتر
ونية  قامت ونية إ باللجنة األوروبية للتجارة اإللكي  ونيا حيث يجاد تعريف التجارة االلكي  بأنها : "أداء األعمال الكي 

ي للبيانات المكتوبة أو المسموعة أو المرئية" 
وئز ال عو ، 16تقوم عىل أساس التبادل االلكي  رفها قانون األونسي 

 
 . 14فتالوي، المرجع السابق، ص ال 13
 
مكتبة الشقرى  -مكتبات األهرام–ة المعارف منشأ، ؟(21)كيف تواجه تحديات القرن ، التسويق الفعال، 1996د الحميد،  عبد الحميد،  د.طلعت أسعد عب 14

 18، صفحة بالرياض 
 . 14-5، ص ص 2003رية،منشأة المعارف باإلسكند التسويق والتجارة اإلليكترونية، ، 2003طه، طارق طه،  15
 
 . 13الفتالوي، المرجع السابق ص   16
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المادة 
ونية فز ي للتجارة اإللكي  ي  1النموذج 

شكل رسالة بيانات بأنه ينطبق عىل: " أي نوع من المعلومات يكون فز
ي سياق أنشطة تجارية" 

ي قانون المعامالت ، 17مستخدمة فز
ونية فز ولم يرد تعريف واضح للتجارة االلكي 

، ولكن  ي
ونية األردئز ي المادة ) االلكي 

ي  من قانون الم ( 2فز
ونية األردئز المعامالت بأنها أي عرف  18عامالت اإللكي 

ام عىل ز ز أو أكي  إلنشاء الي  ز طرفي  ز أو أكي  سواء كان عمال تجاريا أو مدنيا أو  إجراء يقع بي  طرف واحد أو عىل طرفي 
ي تمع دائرة حكومية، ثم عرف 

ونية بأنها المعامالت الت  ونيةنفذ بوسائل الكالمعامالت االلكي  ، ومن هذين ي 
و  ط لتحقق مصطلح التجارة االلكي  ونية يشي  ز يستنتج الباحث أنه وفقا لقانون المعامالت االلكي  نية أن  النصي 

وط األربعة اآلتية:   يتحقق فيها الرسر

1.  . ز أو أكي  ز طرفي   وجود إجراء بي 

ام عىل طرف أو  .2 ز  . أكي  منهم نشأة إلي 

 . أن يتعلق اإلجراء بعمل تجاري .3

ونية. أن يتم بوسيل .4  ة الكي 
ونية عن طريق تشفي  البيانات اثناء ارسالها حت  ال يتم السماح الي انسان

بالتعرف  ويتم إجراء المعامالت االلكي 
ها. وال  بها، أو عليها، أو التالعب  وئز إال من صاحب الحساب او صاحب  تغيي  يحق تغيي  بيانات التوقيع اإللكي 

ىل مصدر البيانات عن طريق شهاده التصديق  تخدم والتعرف عق من هويه المسالتوقيع وهي عمليه تحق
 . ي
وئز  19  االلكي 

 

 
ونية:   أهمية التجارة االلكتر

ونية. لمعامالت التتسهل إجراء ا •  جارية االلكي 

العميل ال   • ي مجلس عقد واحد، وبالتاىلي فإن 
التواجد فز ط  التجارية عن بعد أي ال يشي  المعامالت  إتمام 

إىل   األسوايضطر  إىل  البعيدة عن محل  الذهاب  المعاملة  ق  إتمام  واحدة  زر  فيستطيع بضغطة  إقامته، 
 التجارية. 

ونية من سنة إىل أخرى. ارتفاع قيمة المعامالت التجارية اال •  لكي 

ونية بشكل متسارع.  • ي العاىلي والرسي    ع أدى إىل زيادة اإلقبال عىل التجارة االلكي   التقدم التكنولوج 

 :  
ونية. أشكال التجارة اإل الفرع الثان  لكتر  

ونية ع ز به التجارة االلكي  ونية عن التجارة العادية، فهذا أمر طبيغي تتمي  ها من يختلف شكل التجارة االلكي  ن غي 
، حيث التجارات التقليدية،  ز ز الطرفي  ي بي 

وئز ونية عن طريق إبرام تعاقد الكي   أصبحوتمارس التجارة االلكي 

 
 منه.  1، م النموذجي للتجارة اإلليكترونيةقانون األونسترال أنظر  17
 . 2015لسنة  15( من قانون المعامالت اإللكترونية األردني رقم 2المادة ) 18
إلثبات  كام قانون ا كدليل من أدلة اإلثبات فى ضوء أح التوقيع اإلليكترونى قانون،زرزور ،وسن  كاظم  زرزور المدرس المساعد جامعة واسط،كلية ال  19

 من المجلة .   145. ص 2011السنة الثالثة العدد الثانى ،سنة  المعدل.منشور فى مجلة رسالة الحقوق  1979لسنة   107العراقى  رقم  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي قواما للمعامالت 
وئز ونية  بموجبها العقد اإللكي  ي المعامالت  الحتوائهاإللكي 

عىل ما يعيشه العالم من حداثة فز
ي  : ومن أشكال التجارة االلك . 20ومن تطور تكنولوج  ونية ما يىلي

 ي 

، أمازون،بيع البضائع مثل مواقع  عاألول: مواقالشكل  ❖  منشور.  ،أوليكس ،عىل بابا  إيت 

: مواقالشكل  ❖ ي
 قل وفيفز. بيع الخدمات كموقع خمسات وحسوب ومست عالثائز

ونية كموقع بنك نتلر وسكريل وبيبال.  عالثالث: مواقالشكل  ❖  البنوك اإللكي 

 السعودية ومض واإلمارات والكويت. ألسهم والسندات كموقع مبارسر الشكل الرابع: مواقع تداول ا ❖

كة إكس إم الشكل الخامس: مواقع تداول العمالت وا ❖ كة إن إس إف إكس ورسر ات العالمية كموقع رسر لمؤرسر
كة العمالقة  نامج الشهي    MQL5والرسر ي صاحبة الي 

 . Meta Trader 5و Meta Trader 4التداول  فز
 

: مف ي
يبة. المطلب الثائز  هوم الضز

يبة العامة عىل المبيعات )  يبة الدخل ثم الضز ي الباحث الضوء عىل مفهوم ضز
يبة القيمة  سيلف  وتشبهها ضز

 المضافة(. 

يبة الدخل.   الفرع األول: مفهوم ض 

ي   (Income Tax)لدخل: بة اض 
ي الرب  ح المحقق خ

ز أو اإلعتبارين عىل صافز ة تفرض عىل األشخاص الطبيعيي  يبة مبارسر يبية. هي ضز    الل السنة الضز
 :  
ون   (Electronic Inquiry System)التحقق اإللكتر

ز أن ترسل للطرف ا ي معي 
وئز ي قيد إلكي 

يبية عند الفحص وعند الشك فز آلخر لطلب  ومعناه قيام اإلدارة الضز
ي اكتشاف حالة21نسخة من التعاقد لمقارنته بما لدى الطرف األول  

وئز من   ، وقد ينتج عن هذا التحقق االلكي 
ي 
ي للممول أو للمسجل فز يت 

ائب الدخل ضمن حاالت التهرب الضز  والمبيعات.  دائرة ضز
يب   التهرب 

 ( Tax evasion)الض 
يبة  2وفقا للبند رابعا من المادة  ي عىل  هو: "استعمال أساليب احتيالية تنطو  2018لسنة  38من قانون الضز

ي أي منها قصدا بهدف عدم دفع  غش أو خداع أو تزوير أو إخفاء البيانات أو تقديم بيان
ات وهمية أو المشاركة فز

يبة ونية أو 22تخفيضها..." أو  الضز ي جريمة غسيل األموال اإللكي 
ونية فز ، كما يمكن أن تستخدم التجارة االلكي 

 جر 
 
، والذي يشكل بالًء قديما وحديثا ، وهما إحدى أشكال الفساد الماىلي ي يت 

 للمجتمع، ويرتبط  يمة التهرب الضز
ي الحصول عىل مكا ا وتطور مخاطرها من خاللظهوره

سب مادية أو معنوية بطرق غي  زيادة رغبة اإلنسان فز
ي مجتمعات العالم الثالث، وتعتي  هذه ا

ي مشاكلهم  قانونية، وهو ما يظهر بوضوح فز
لجرائم هي السبب فز

ي التجارة اال . 23االقتصادية وتخلفهم 
ي فز يت 

ونية هو صعوبة  ومن أهم معوقات إثبات جريمة التهرب الضز لكي 
ونية عامة يكون عن طريق ارتكاب الجريمة بواسطة ي لتقديم الدليل المادي، ألن الدليل الماد لجريمة اإللكي 
ي بيئة ال عالقة لها باألوراق أو المستندات، بل يستند عىل شبكة  أجهزة الحاسوب وتطبيقاته، وتتم الجري

مة فز

 
، كما  4، ص 2008التشريعات العربية )دراسة مقارنة(، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ليكتروني في امى، شحاتة غريب محمد شلقامى، التعاقد اإلشلق 20

المقارن, جامعه   لكتروني بين اإلرادة واإلذعان في التشريع الجزائرى، مخبر القانون، طالبة الدكتوراه حفصة ممشاوى، عقد التامين اإل ممشاوىفي  ورد

 . 682ص . 2020تاريخ النشر ديسمبر ، 3, العدد 11والسياسيه، المجلد  تلمسان، مجلة العلوم القانونيه
 . 19المرجع السابق، ص  ني)د.ت( ، رضوان وعوض والحسي  21
 . 2014لسنة  34المعدل لقانون الدخل رقم  2018  لسنة   38من قانون رقم  2أنظر المادة   22
 دراسة محاسبية تحليلية، مجلة النزاهة والشفافية ، )بدون سنة نشر( المخالفات المحاسبية وأثرها في تفشي ظاهرة الفساد المالي واالداري   حسين، نادية شاكر 23

 للبحوث والدراسات، العدد السادس. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي العبث المعلومات الدولية، ويمكن للجا
ي بياناتئز

ي وقت قياشي قد يكون جزءا من  فز
الحاسب أو برامجه، فز

 ثانية. ال

: مفهوم   
يبة ال الفرع الثان  يبة القيمة المضافة(. العامة عىل ض  المبيعات )ض   

يبة العامة يتقارب مفهوم ا ة،  لضز ائب غي  المبارسر يبة القيمة المضافة، فهما من الضز عىل المبيعات مع مفهوم ضز
يبة القي يبة فقط عىل  مة المضافة يتم تطبيقها عىل جميع مراحل اإلنتاج أو ولكن ضز التجارة، مع تطبيق الضز

 القيمة المضافة عىل السلعة أو الخدمة المبيعة. 
يبة العامة عىل المبيع  (Sales Tax) ات: الض 

ة، تفرض عىل السلع المصنعة المحلية والمستوردة، وتستحق بتحقق واقعة بيع  يبة غي  مبارسر السلعة أو هي ضز
ي ( من قانون 2أداء الخدمة، ووفقا للمادة ) 

يبة العامة عىل المبيعات األردئز يبة إىل  24الضز ع الضز فقد قسم المرسر
ز وهما:   نوعي 

يبة العامة:    الض 
يبة  اد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا ألحكام الفقرة )أ( من المادة ) المبيعات اوهي ضز ( من 6لمفروضة عىل استي 
 ن. هذا القانو 

يبة     الخاصة: الض 
يبة المبيعات  اد أنواع معينة من السلع والخدمات وهي ضز المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة عىل استي 

 ( من هذا القانون. 6المادة ) أو بيعها وفقا ألحكام الفقرة )ب( من 
يبة القيمة المضافة:   (Value Added Tax (VAT))ض 

يبة المطبقة باألرد  يبة العامة عىل المبيعحيث أن الضز يبة القيمة المضافة،، وليست اتن هي الضز لذلك يرى   ضز
يبة القيمة المضافة من المادة )  ي ( التعريفات بقانون القيمة الم1الباحث إستقاء تعريف ضز

إذ   25ضافة اإلمارائ 
ي كل مرحلة من مراحل اإلنتاج و ا عىل: تنص 

اد السلع والخدمات فز يبة تفرض عىل استي  لتوزي    ع ، وتشمل  "هي ضز
 التوريد االعتباري". 

 
ي األردن. 

ونية فز ي الحاىلي للتجارة اإلليكي  يت 
: الوضع الضز ي

 المبحث الثائز
ي هذا 

يبة، فإنه وبعد أن بسط الباحث مفهوم التجارة  المبحث،فز ونية، ومفهوم الضز ز إلقاء الضوء االلكي  يتعي 
ع ي المملكة األردنية الهاشمية، لمعرفة ما قرره المرسر

ونية فز ي بخصوصها،   عىل الوضع الحاىلي للتجارة االلكي 
األردئز

 :  وذلك كما يىلي

يبة عىل الدخل.   المطلب األول: موقف الضز
ي المملكة أل -أ– 3وفقا للمادة 

يبة أي دخل يتأئ  فز ي يخضع للضز
يه منها  ي شخص أو يجنمن قانون الدخل األردئز

ي ذلك الدخول اآلتية:  
ي أي دخل آخر لم ي 15.... 3.... 2...... 1بغض النظر عن مكان الوفاء بما فز

تم إعفاؤه بمقتضز
ي الكثي  من األنشطة الخاضع

ع األردئز ي المادة قد القانون" وعدد المرسر
ة ويرى الباحث أن األنشطة المذكورة فز

يبة بمجرد وردت عىل سبيل المثال وليس الحض،  ي المملكة يكون خاضعا للضز
ومن ثم فإن أي دخل يحصل فز

 : وط وهي  تحقق الرسر

 
 . 1994( لسنة 6الصادر برقم ) العامة على المبيعات األردني قانون الضريبة( من 2أنظر المادة ) 24
 . 2017( لسنة 8الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم )اإلماراتي ن الضريبة على القيمة المضافة قانو 25
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المملكة أو  •
 يجنيه منها. تحقق الدخل فز

 أن يتحقق ألي شخص كان سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية.  •

ي المملكة. ال يشي   •
 ط أن يكون مكان الوفاء فز

ي البند 
ي تماما بإخضاع األرباح الناتجة عن أ -3من المادة  15ويرى الباحث أن النص فز

يبة الدخل كافز من قانون ضز
يبة، ألنها قد أطلقت ونية للضز اللفظ الخاص بأي دخل لم يتم النص عىل إعفائه، ولم يقتض  التجارة االلكي 

ي عىل ذ
ع األردئز يبة الدخل عن طريق  المرسر ونية لضز لك، وإنما قام بالنص ضاحة عىل خضوع التجارة االلكي 

، وجاء نص البند د :   2018لسنة  38بموجب التعديل الوارد بالقانون رقم  ( د) بإضافة البند  3ل المادة تعدي
ونية للسلع والخدمات، وب  هذا التعديل ف"يخضع  يبة الدخل الناجم عن التجارة االلكي  ع للضز قد حسم المرسر

يبة الدخل.  ونية لضز ي الجدل حول خضوع التجارة االلكي 
 األردئز

يبة العامة عىل المبيعات. المطلب ال : موقف الضز ي
 ثائز

ي البداية يطرح الباحث مفهوم الخدمة وفقا للمادة ) 
ي حيث تم ( من 2فز

يبة العامة عىل المبيعات األردئز قانون الضز
ي ذلك تقديم منفعة إىل لغي  وان كان أي منها  تعريف الخدمة بأنها:" كل عمل يقوم

به الشخص لقاء بدل بما فز
يبة العامة ذكر 26ق الرب  ح، وال يشمل هذا العمل تزويد سلعة" بغي  قصد تحقي يبة. وعندما عرف الضز  أنها: ضز

اد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا ألحكام الفقرة )أ( من المبيعات ا  لمفروضة عىل استي 
 

يبة عامة عىل ا –( الفقرة أ 6هذا القانون. وبالرجوع إىل المادة )  ( من6المادة )  اد  أي نجد أنها تفرض ضز ستي 
هم من صفة  ويفأو بدل هذه الخدمة ، %( من قيمة هذه السلعة، 16سلعة أو خدمة او بيع أي منهما بنسبة ) 

يبة العامة أنها نسبة )  ي عبارة الضز
ي هذ16العامة فز

يبة  ا القانون%( أي هي النسبة العامة فز )تختلف نسب ضز
يبة القيمة المضافة من دولة ألخرى، فهي   ي مض بنسبة عامة المبيعات أو ضز

، ولكن هذا ال  27% ( 10كانت فز
ي القانون من نسب أخر 

ي فز
ع األردئز يبة الخاصة، ألن  16ى غي  نسبة ) يمنع من تقرير المرسر %(، وتعرف بالضز

ع يغي  من النسبة إلعتبارات خاصة ( ، مثل االسمنت بجميع انواعه، أو حديد البناء 1ومنها جدول رقم ) ، المرسر
وبات الغازية، ومنها جدول رقم ) والتسليح، أو  زيو  ( الخاص بالسلع والخدمات 2ت التشحيم المعدنية والمرسر
يب ات المعدة إعداد  الخاضعة للضز ة العامة بنسبة أو بمقدار )صفر(، وذلك إلعتبارات إجتماعية مثل: المحضز

ات الغذلئية المعدة فقط كأغذية للحاالت الم ز والمحضز  لتغذية األطفال والمعوقي 
 
وكذلك  رضية الخاصة. خاصا

يبة المبيعات، كدقيق الحنطة 3جدول رقم )  ز )قمح(، ( الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من ضز ، والخي 
 والخدمات كإنتاج وجمع وتوزي    ع الكهرباء، وجمع وتنقية وتوزي    ع المياه. 

 الباحث:  رأي
يبة العامة عىل المبيعات، لم نجد فيه أي نص ي  ونية من من إستقراء نصوص قانون الضز ي  التجارة االلكي 

عفز
يبة المبيعات سواء للسعر العام وهو )  %( أو لسعر خاص، ومن جهة أخرى لم نجد أيضا التفرقة 16الخضوع لضز

يبة عىل ع الضز ز وسيلة البيع والتسويق، فلم يحدد المرسر ، المبيعات  بي  ي
وئز ي المتاجر فقط دون التسويق االلكي 

فز
ونية، ومن  ونية ودون التجارة االلكي  ، أو التجارة االلكي  ي

وئز هنا فطالما لم ينص القانون عىل إعفاء التسويق االلكي 
يبة بنسبة صفر، ومن ثم، فإن الباحث يرى   يبة، وكذلك لم يخضعها ضمن البنود ذات الضز من الخضوع للضز

يبة الخاصة حسب نوع السلعة المضوع السلع ثبوت خ  يبة العامة للمبيعات أو للضز بيعة، والخدمات للضز
يبة العامة عىل المبيعات أو عدم إرفاقها، ودون النظر إىل أي  ي قانون الضز

ي الجداول المرفقة فز
وحسب وجودها فز

 
 . 1994( لسنة 6رقم ) مة على المبيعات األردني( من قانون الضريبة العا2لمادة )أنظر ا  26
 . 14، ص المبيعات، نور اإليمان للطباعة، الطبعة األولى (، المحاسبة الضريبية في الضريبة العامة على 2011علي سالم، )سالم، د. حسن عبد هللا  27
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، إجراء إلعفاء السلعة أو عدم خضوعها بسبب كونها مبيعة عن طريق التسويق اال ي
وئز أو عن طريق التجارة لكي 

ونية تخ ونية، وبناء عليه فإن التجارة االلكي  يبة عىل المبيعات حسب نوع السلعة أو الخدمة االلكي  ضع للضز
ي أي 16طبقت عليها نسبة )   المبيعة، فإن كانت سلعة أو خدمة عامة

%(، وإن كانت سلعة أو خدمة مذكورة فز
ي توجد فيه. عليها الن من الجداول المرفقة بالقانون، طبقت

 سبة المحددة وفقا للجدول الت 
 

ام  أيضا  ويرى الباحث ز : أن اإللي   بهذا الرأي يحقق بعض المصالح وهي

ي للسلعة أو الخدمة،   ❖
وئز ي محاسبة البائع اإللكي 

، فالعدالة تقتضز ز ز البائعي  يبية بي  يحقق مبدأ العدالة الضز
ي المتجر العادي للسلعة 

 المتماثلة. أو الخدمة كما يتم محاسبة البائع فز

وغ اإلستخدام المتطور للتكنولوجيا الحديثة بشكل منظ ❖ ز  م. يؤسس لي 

يبة العامة عىل المبيعات.  ❖ ة وقابلة للنمو بإيرادات الضز  يحقق حصيلة كبي 

المبيعات   ❖ يبة  ضز دائرة  من  ز  المسجلي  ترسب  عدم  عىل  ويعمل   ، ي يت 
الضز المجتمع  حض  عىل  يساعد 

 والدخل. 

يبة. لتهرب الضز يحد من إمكانية ا ❖ ي من الضز  يت 
يبة المبيعات، ز   ومن جهة أخرى وحفاظا عىل حقوق المسجل بضز ي بي 

وئز ي حالة الرجوع عن البيع االلكي 
أنه فز

ي قام بسدادها بالفعل، عن 
يبة المبيعات الت  يبة بخصم ضز ي، البد من إعطاء الحق للمسجل بالضز البائع والمشي 

ي من المستهلكعدول عن الطريق إجراء تسوية محاسبية عند حدوث 
وئز  . 28تعاقد االلكي 

ي رقم ) المطلب الثالث: موقف قانون اإلستثمار ا
 . 2014( لسنة 30ألردئز

 تمهيد: 
ي ال
ي الباحث الضوء عىل بعض مبادئ الموازنة العامة فز

ي هذا المقام أن يلف 
، مملكة األردنية الهاشميةمن األهمية فز

ائب كرافد أساشي   : ادات المملكة، ومن هذه المبادئإلير الستيضاح موقف الضز
 مبدأ وحدة الموازنة: 

ي إعتبا
ي وثيقة واحدة  وهو مبدأ هام جدا يعتز

ي الموازنة العامة، وتصدر فز
ر النفقات واإليرادات كوحدة واحدة فز

، وهذا يضمن وحدة  ز وع للموازنة  الموازنة،وبقانون واحد يشمل كال الطرفي  ومن أهم ويؤسس إىل تقديم مرسر
يبة عىل القيمة ال لموازنةل اداتاإلير  يبة عىل الدخل أو ضز ائب المفروضة سواء كانت ضز يبة  هي الضز مضافة أو ضز

 . 29 المبيعات
 

 مبدأ السنوية: 
يبية تتجدد الموازنة كل سنة وتبدأ بتاري    خ  ة الضز وتنتهي بتاري    خ   1/ 1ومعناه أن الموازنة العامة تتخذ سنة للفي 

ة الموازنة، و ات من كل سنة، وهذا لتوحيد الفي   12/ 31 يبية مع في  ي الضز
ات،لتحقيق التناغم فز حت  ال يتم   الفي 

ي المدة.  تحديد 
ها فز ة للموازنة تختلف عن غي   في 

 
 

 
أ. د. نسرين محاسنه، أستاذ القانون المدنى كلية الحقوق جامعة قطر،   محاسنة، للتعمق في معرفة حقوق المستهلك في العدول عن التعاقد االلكتروني أنظر :  28

قانون المعامالت والتجارة اإلليكترونية القطرى مقارنة بالتوجيه األوروبى لحقوق المستهلك،  المستهلك في العدول عن العقد االلكتروني، دراسة في ضوء   حق

-191، ص ص 2018ديسمبر  –ه   1440ربيع الثاني  –ربيع االول   – 24العدد التسلسلي  –  4العدد  –سه السنه الساد –مجله كليه القانون الكويتيه العالميه  

225 . 
 . 13(، ص 2(، العدد )21المجلد )، البلقاء للبحوث والدراسات، 2015-2005موازنة العامة للمملكة األردنية الهاشمية (، تحليل ال2018اللوزي، ) 29
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 عدم تخصيص اإليرادات:   مبدأ 
ز بالذات للضف عىل نفقة محددة، حيث  ي هذا المبدأ عدم إمكانية تخصيص إيراد معي 

جميع اإليرادات  إنويعتز
ائب المختلفة، للدولة ومنها إيراد ي خزينة واحدة ثم يتم الضف منها عىل جميع النفقاتات الضز

،  تجمع فز
م تحصل من اإليرادات؟ وينتج عن هذا المبدأ إحتمالية وجود بضف النظر عن الجهات المختلفة، كم تنفق؟ وك 

يبية، فهي والدوائر  ، كالمصالح والهيئاتوزارة معينة أو هيئة محددة بتحصيل إيرادات أكي  بكثي  من نفقاتها  الضز
ائب، فيكون من الطب العكس يغي أن تكون إيراداتها أكي  من نفقاتها، وعىل قائمة أساسا عىل جباية وتحصيل الضز

 توجد وزارات تكون نفقاتها أكي  بكثي  من إيراداتها، ألن ذلك من طبيعتها، مثل وزارة الدفاع أو وزارة الصحة. 
 مبدأ عمومية الموازنة: 

ز إيرادات ومضوفات جهة معينة   ومعناه  .30عدم السماح بحدوث مقاصة بي 
 ثمار: فلسفة قانون االست 
ي رقم ) 2بالنظر إىل المادة )

، نجد أنه قد عرف النشاط االقتصادي 2014( لسنة 30( من قانون االستثمار األردئز
ي ذلك تكنولوجي

ي هذا أنه قد بأنه أي نشاط صناغي أو زراغي أو سياجي إو اعالمي أو خدمي بما فز
ا المعلومات، ويعتز

نها نشاط تكنولوجيا المعلومات، وعندما تحدث وخص م  اعتي  النشاط الخدمي من ضمن األنشطة االقتصادية
ي البند 

ي عن الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، ففز
ع األردئز من الفقرة ب من المادة  1المرسر

قرر وجود بعض مدخالت اإلنتاج الالزمة لممارسة األنشطة االقتصادية الصناعية  /أ( 1( ووفقا للجدول رقم ) 4) 
يبة العامة عىل المبيعات، ووفقا للجدول رقم ) فز من تع يبة الرسوم الجمركية وتخضع للضز /ج(، 1/ب( ، ) 1ضز

يبة المبيعات إىل الصفر، لم يتطرق المرسر /د(، 1)  ي تعفز من الرسوم الجمركية وتخفض نسبة ضز
ع إىل التفرقة الت 

ز المبيعات عن طريق التوريد العادي أو عن طريق المتاجر المفت لتقليدية( ، أو عن طريق التجارة  وحة )ابي 
نت.  ونية، أو التسويق عي  االني 

 االلكي 
 

ز المبيعات بصورة عادية والمبيعات بصورة   االستثمار عدمويستشف الباحث أن توجه قانون  التفرقة بي 
ونية، ومن  ونية معاملة الكي  يبية عادية ثم فإن الباحث يرى أن مسلك القانون يؤسس لمعاملة التجارة االلكي  ضز

ي ط
ونية عن التجارة العادية، إال فز ي الواقع ال تختلف فحوى التجارة االلكي 

ريقة مثلها مثل التجارة العادية، ألنه فز
نت، ي الغالب ال يك التنفيذ عن بعد وعي  االني 

ي العقد فز
ي مجلس العقد، وإنما يكون كل ألن طرفز

ين فز ونا حاضز
ي مكان بعيد عن الطرف اآل 

خر، دون الحضور الفعىلي  طرف منهما فز
31، 

 الخاتمة: 
ائب، ووضح مفهوم التجارة ا ونية عىل الضز ونية ، من حيث قام الباحث بهذه الدراسة أثر التجارة االلكي  اللكي 

يبة العامة عىل المبيعات، تعريفها وأهميتها، وأشكالها، ثم تطرق لبيان مفهو  يبة الدخل، والضز يبة، ضز م الضز
يبة القيمة المضاف يبة وضز يبة العامة عىل المبيعات دون ضز ي ال يزال يطبق الضز

ع األردئز ة، بالرغم من أن المرسر
ي القيمة المضافة

ي المبحث الثائز
يبة عىل الدخل وقانون  ، ثم فز ي قانون الضز

يعية فز  حلل الباحث النصوص الترسر
ع األال ، لمعرفة توجه المرسر ي

يبة العامة عىل المبيعات  وقانون اإلستثمار األردئز ائب تجاه التجارة ضز ي من الضز
ردئز

ونية.   االلكي 
 
 

 
 .14ص   المرجع السابق، (، 2018اللوزي، )  (، مشار له في1999الدوري )  30
  25لد أ، وأطرافه"، مجلة العلوم اإلنسانية، المجليكتروني عقد اإللية الحقوق، جامعة اإلخوة منتورى، قسنطينة، الجزائر، "الالزهراء، د مراد الزهراء، ك  31

 . 91، ص 2019ديسمبر 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 النتائج: 
ي رقم   -1

ونية    2018لسنة    38المعدل بالقانون رقم    2014لسنة    34قانون الدخل األردئز يخضع التجارة االلكي 
يبة عىل الدخل.   للضز

يبة ال -2 ي رقم ) قانون الضز
ي   1994( لسنة  6عامة عىل المبيعات األردئز ونية للضز بة العامة  يخضع التجارة االلكي 

ونية عن التجارة العادية بالنسبة للخضوع أو  ز للتجارة االلكي  عىل المبيعات، وال توجد أية تفرقة أو تميي 
يبة. اإل   عفاء أو نسبة الضز

ي رقم )  -3
ي قانون االستثمار األردئز

ونية،    ال   2014( لسنة  30فز يبة عن التجارة االلكي  يوجد ثمة إعفاءات للضز
يبة الدخل ي نطاق ضز

يبة العامة عىل المبيعات.    سواء فز  أو الضز
 التوصيات: 

 : ي يوضي بها الباحث، وهي
حات العامة الت   توجد بعض األسس والمقي 

ونية كالنشاط التجاري المعتاد بالنسبة لخضوعه  .1 يبة. معاملة أرباح نشاط التجارة االلكي   للضز
 
 

ا لإلستث .2 ز  تحفي 
ونية أكي   مناسبة للتعامل الماىلي  تقرير معاملة خاصة ألنشطة التجارة االلكي 

مار، ألنها أكي 
ونية.   عن طريق المحافظ االلكي 

يبية مناسبة وسهلة لمرد .3 ونية. إيجاد طرق تسوية ضز  ودات المبيعات الناشئة عن التجارة االلكي 
التعرض لعملية نصب تفعيل وتقوية نظام حماية المستهل .4 ز من  العمالء والمستهلكي  للمحافظة عىل  ك 

ب وهذا   . ي
وئز يبة الكي  الضز عىل  سيحافظ  ذلك  أن  إال   ، ز المستهلكي  يخص  التوصية  ظاهر  أن  من  الرغم 

 وسيمنع التهرب منها. 
الباحث تحد  .5 ح  يبةيقي  المماثل لألنشطة  يد سعر خاص للضز يبة  أقل من سعر الضز أن يكون  ، )ويفضل 

االالتجاري بالتجارة  التعامل  التجار عىل  ز  تحفي  التوصية هو  من هذه  والحكمة  األخرى،  ألنها ة  ونية،  لكي 
نت.   تتناسب اآلن مع تطور المجتمع وتقدم تكنولوجيا المعلومات واإلني 

ز لعطاء الحق  إ .6 حيل خسائر للممولي  ي سنة معينة –هم  ي 
األرباح  من  حت  تستنفذ بالكامل    -إذا تحققت فز

ي  
يالمتحققة فز يبية المؤجلة الناشئة  السنوات الضز اف بالموجودات الضز عن الخسائر أو بية التالية، واالعي 

ي الدوىلي  يبية، وذلك وفقا للمعيار المحاست 
   . (IAS 12 Income Tax)32الخصومات الضز

ونينظ .7 ي بعض النظم والمواقع االلكي 
اكات فز ونية تتطلب تكنولوجيا متقدمة وإشي  ة  را ألن التجارة االلكي 

نت، فيجب   ي التجارة االلكالسماح  الخاصة، عالوة عىل تكاليف االني 
ونية بخصم جميع التكاليف  للتجار فز ي 

ورية وال ونية مخصصات الضز . لممارسة التجارة االلكي  ي يت 
 من الوعاء الضز

ي التجارة االلكي  إخضاع األ .8
ي تتخصص فز

يبة، نظرا لوجود تنازالت عن المواقع الت  ونية،  رباح الرأسمالية للضز
ا الحقوق  عىل  وحفاظا  وبالتاىلي  ة،  أرباح كبي  التنازالت  هذه  من  هذه  وتتحقق  تخضع  أن  يجب  يبية  لضز

يبة، وذلك وفقا ل وط خاصة المكاسب للضز  . ومحددة رسر
ي تسهم وتساعد هال السماح بخصم قيمة اإل .9

ونية الت  ي المعدات اإللكي 
يبيا، وخصوصا فز   كات المعتمدة ضز

ي مزاولة نشاط التجارة 
ونية. فز  االلكي 

   

 
 . 65ص    رجع السابق، ، الم 2021مشكور، أ.د. سعود جايد،  32
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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