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 للدراسةالفصل االول : االطار العام 
 (Introduction)المقدمة  1/1

تنوع هذا االهتمام قد و  , االفتراضية  بشكل كبيرتكوين وتزايد الحديث عنها, إزداد االهتمام بالعميت يبالإدخال  منذ
 ,الى االقتصاديين  ,من االلكترونيابتداًء من أصحاب المشاريع ورأس المال إلى أكاديميي األ , مع تنوع المجتمعات

ضافة الى ذلك قامت مجموعةات منظمةة و حكومةات باستكشةات العمةيت االفتراضةية أو اعتمادهةا ألعةراي شةر ية إ
ر ية متنوعة , وان كان ذلك بدرجات متفاوتة من النجاح . أما اليوم , فتبقى الفائدة من اسةتخدام العمةيت أو عير ش

 ( .  1,   2015,  , و آخرون  بارون ) .االفتراضية على المديين القريب والبعيد, موضوع نقاش حاد

لسيطرة جهة حكومّية مثل بنك مركةزي كمةا فةي أّنها عير خاضعة أي  , هي أّول عملة الكترونية ال مركزية البيتكوين
اليمكةن  , (تعةدين Minning ( يةتم إصةدار هةذه العملةة عةن عريةق عملّيةات حاسةوبّية تسةّمى , حالة العميت الورقّيةة

كعملةةة   كةةوين, أي أّن العةةدد الكّلةةي لهةةا محةةدود ت سةةتخدم-مليةةون بيةةت 21أن ينةةتج عةةن هةةذه العملّيةةات مةةا يتجةةاوز 
 والبيينةي  )   .  لطةرفين المتعةاملين مباشةرة دون أي وسةيا )كةالبنوك أو شةركات تحويةل االمةوال(الكترونيةة بةين ا
 ( . 2  - 1,   2013الروستوم , 

العملة االفتراضية هي تمثيل رقمي لقيمة يمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيًا ال تصدر عن البنك المركةزي 
ورة متعلقةةة بعملةةة ورقيةةة ) الةةدوالر , اليةةورو , ... ( إنمةةا يقبةةل النةةاس بهةةا كوسةةيلة أو السةةلطات العامةةة وليسةةت بالضةةر 

 ( . ix,   2015,  و آخرون بارون, )للدفع فالعملة االفتراضية األكثر شعبية هي البيتكوين . 

أّنةةةه مةةةن الممكةةن بواسةةةطتها القيةةةام بعملّيةةةات الةةةّدفع وتحويةةل األمةةةوال بةةةدون ذكةةةر أّيةةةة معلومةةةات  مميةةةزات البيتكةةةوينمةةن 
دوالر لتشةهد  البدايةةكوين في عةّدة أسةوا  مقابةل العمةيت الرئيسةّية, حيةث تةم تةداولها فةي -يتم تداول البيت .شخصية

يقومةةةون بنقةةةل أمةةةوالهم الةةةى الخةةةارج, إلةةةى أن بعةةةدها ارتفاعةةةًا متزايةةةدًا, مةةةدفوعًا بعملّيةةةات شةةةراء مةةةن مسةةةتثمرين صةةةينيين 
البيينةةي , الروسةةتوم ,  )   .دوالر 1000دوالر للواحةةدة منهةةا وحاليةةا يةةتم تةةداولها فةةو  مسةةتو  الةةة  1200تجةةاوزت 
2013 , 2 ) 

و تقةةوم هةةذه الدراسةةة مةةن مشةةكلة حقيقيةةة تواجةةه الصةةندو  و الطالةةب المقتةةري علةةى حةةد سةةواء فالطالةةب يعةةاني مةةن 
د القسةةا المقتةةري و الحصةةول علةةى وظيفةةة تكهيةةه مصةةاريفه و سةةداد قسةةطه و صةةندو  االقةةراي يواجةةه كةةابوس سةةدا

المالي و عدم االستقرار في عمليات السةداد لققسةاا المقترضةة ممةا يصةعب مشةكلة اقةراي  عسرفي المشكلة موازية 
 آخرين .
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يجةاد آليةة عمةل إتقنيةة البيتكةوين كعملةة افتراضةية الكترونيةة فةي  فكةرة و في هذه الدراسة تهدت الباحثات الى توظيةف
قةراي الطلبةة بيليةةة إجديةدة لصةندو  االقةراي الفلسةطيني التةابع لةوزارة التربيةة و التعلةةيم العةالي بحيةث يةتم مةن خيلةه 

يمةة نقديةة و التةي تعتمةد علةى الجهةد الةذاتي العلمةي و البحتةي للطالةب مةن أجةل تةوفير ق   (  Minning)التعةدين 
  اختصاراً لمصطلح Pitcoinحقيقية معبرًا عنها بوحدات افتراضية سيطلق عليها اسم 

 (Palestinecoin )  يجاد محفظة الكترونية تابعة لبنك افتراضةي وفةق عمليةة تكنولوجيةة نظميةة محكمةة إمن خيل
 . 

  Research importance)(اهمية البحث1/2
 : اآلتية العبارات في البحث أهمية يلخصن الباحثات فان الفلسطيني المستو   على البحث موضوع لحداثة نظراً 
 فةةالتحول المتقدمةةة, الةةدول معظةةم  فةةي وتنتشةةر تكثةةر بةةدأت بظةةاهرة ارتباعةةاً  الدراسةةة هةةذه تمثةةل العمليــة األهميــة اوال:

 تمةر التةى والمعاميت الدول معظم في يظهر بدأ إلكترونية بصورة البنوك مع والتعاميت التجارية المعاميت لتسوية
 االقتصةادي األسةتقرار علةى السلبي التجاهل ذلك لتأثير نظراً  تجاهلها, بمكان الصعوبة من أصبح بصورة أفرادها بين

 توظيفهةا امكانيةة اختيةار و االفتراضةية العمةيت فكةرة اسةتخدام سةيتم خاصةة و البحةث هةذا ألعةراي و للدولة والمالي
 .  الفلسطينة العالي التعليمو  التربية لوزارة التابع الجامعي االقراي صندو   أداء تحسين في

 محاولةةةة فةةي اإللكترونيةةةة النقةةود بهةةةا تعمةةل التةةى اآلليةةةة تحليةةل إلةةةى الدراسةةة هةةذه تهةةةدت -1 :العلميــة األهميـــة ثانيةةا:
 . الفلسطيني قرايإلا صندو   نظام أداء تحسين إلى الرامية المساعى في لمشاركةل
 لةةةه ليتسةةةنى المةةةالي االسةةةترداد و التحصةةةيل مسةةةتو   رفةةةع فةةةي و للطلبةةةة االقةةةراي عمليةةةات تسةةةهيل فةةةي أداء كفةةةاءة -2

 توظيفهةةا خةةيل مةةن االلكترونيةةة العمةةيت اسةةتخدام سةةوء مخةةاعر مةةن الحةةد -3 بكفةةاءة رسةةالته أداء و عملةةه مواصةةلة
 . حكومية لمسارات آمنة بطريقة

 سةعيها فةي التقنيةة لكليةا مكتبةل متواضعة اضافة الدراسة هذه تكون  ان الباحثات ترجو -1 :األكاديمية ثالثا:األهمية
 متجددة. ونظرية تقنية بمهارات العمل سو   في للعمل الطالبات هيلألت
 أداء فةةي التخصصةةي االحتةةرات مسةةتويات أعلةةى اظهةةار خةةيل مةةن التخصصةةي و العلمةةي البحةةث عمليةةة تعزيةةز -2

 التعدين. عملية من المطلوبة المهام
 علةى و الةدولي الصةعيد علةى األهميةة متناميةة اقتصادية و مالية تقنية أعوار سبر -1 : التكنولوجية األهمية : رابعا  

 . االقتصادي الصعيد
  . C2C االلكترونية التجارة و للند الند فكرة من االستفادة -2

 االحةتيل قبةل معتمةدة كانةت التةي ( الفلسةطيني الجنيةه ) الفلسةطينية العملةة احيةاء عةادةإ  : الوطنية األهمية : خامسا  
 . تعليميةال ةيالعمل خيل من مفاهيمه ترسيخ و P.Coin مصطلح توظيف خيل من 1948 االسرائيلي
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 لتعزيز الشبابي الريادي العمل مجال في منارة الدراسة هذه تكون  أن الباحثات ترجو -1 : الريادية األهمية : سادسا  
 . المتجدد التكنولوجيا عالم مع الفلسطيني للمجتمع المتسارع التكيف عملية

 ) لمفهةوم أسةاس تكةون  ( رونيةالكت حكومية عملة ) لتكوين قاعدة و أساساً  العملة هذه تشكل بأن الباحثات ترجو -2
 . المتقدمة بالدول أسوة بتطبيقها يطالب الذي ( االلكترونية الحكومة

 
   (Research problem) مشكلة البحث1/3

فيهةةا المةةواعن  ظهةةرأوالتةةي  , تواجةةه دولةةة فلسةةطين الناشةةئة تحةةديات كبيةةرة علةةى مسةةتو  الدولةةة واالنسةةان الفلسةةطيني
 على استيعاب وتوظيف التقنية واالتجاهات العالمية وخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة . قدرة الفلسطيني تحديا و

 ( . 198,   2013) مظهر , 

مكانية توظيف إما هي  )االجابة على السؤال الرئيسي التالي مشكلة البحث من وجهة نظر الباحثات في  تتلخص و
تحسين كفاءة أداء صندوق االقراض الفلسطيني التابع لـوزارة في   (Bitcoinتقنية النقود االلكترونية االفتراضة )

 .  ؟ (  التعليم العالي

 

 

  (Research Objectives) هداف البحثأ1/4

 قياس مد  ثقة الطالب الجامعي بالتعاميت االلكترونية . -1
أداء صةةةةندو  يجةةةةاد آليةةةةة تقنيةةةةة بديلةةةةة لتحسةةةةين كفةةةةاءة إ( فةةةةي  Bitcoinتوظيةةةةف تقنيةةةةة النقةةةةود االفتراضةةةةية )  -2

 االقراي الفلسطيني التابع لوزارة التعليم العالي الفلسطيني .
( مكونةةةة مةةةن مجموعةةةة مةةةن الكينونةةةات  P.Coinتطةةةوير ) كيةةةان افتراضةةةي الكترونةةةي ( للعملةةةة االفتراضةةةية )  -3

 . تبادلةاالفتراضية تقوم بأداء األدوار الرئيسية للعيقة التشاركية بين األعرات الم
و انةةدماج القطةةاع الخةةا  فةةي العيقةةة التشةةاركية لةةدعم نظةةام التعلةةيم العةةالي الفلسةةطيني مةةن  زيةةادة تفعيةةل دور -4

ؤسسةةةة التعليميةةةة , صةةةندو  مخةةيل بنةةةاء آليةةةة للمصةةالح المتبادلةةةة بةةةين أعةةرات العيقةةةة األربةةةع ) الطالةةب , ال
 .االقراي , القطاع الخا  ( 



4 

 

في مجال دراسته مةن خةيل توظيةف تخصصةه  رفع مستويات مهارات الطالب العلمية التخصصية و البحثية -5
 .  وصندو  االقراي الفلسطينيوالعلمي و مهاراته المكتسبة اليجاد مصدر مالي لسداد قيمة القري من 

 قياس مستو  الكفاءة المتوقع في األداء . -6

 (Research Questions)أسئلة البحث 5/1

بيتكةةوين اليجةةاد آليةةة بديلةةة لتحسةةين كفةةاءة أداء صةةندو   ) النقةةود االلكترونيةةة (: هةةل يمكةةن توظيةةف تقنيةةة  1س
 االقراي الفلسطيني ؟

 ؟ P.Coin: هل يمكن تطوير كيان الكتروني افتراضي لعملة  2س

 : هل يمكن زيادة تفعيل دور القطاع الخا  في العيقة التشاركية لدعم نظام التعليم العالي ؟ 3س

 مستو  مهارة و معلومات الطالب في تخصصه ؟رفع  Minning: هل يمكن آللية التعدين  4س

 (Research assumption)فرضيات البحث  6/1

لجأت الباحثات الى استخدام عريقة التجربة الحاسمة و التي تعد احد  الطر  العلمية الختيار الفرضةيات مةن خةيل 
الوصول الى فرضيتين متناقضتين و من ثم البرهنة على عدم صحة أحدهما و التأكد مةن صةحة الفرضةية األخةر  ) 

 ( .  80,    2008عليان , عنيم , 

: H0  لية عمل نظام االقراي الفلسطيني .آة البيتكوين في تحسين ال يمكن توظيف تقني 

H1  لية عمل نظام االقراي الفلسطيني .آ:  يمكن توظيف تقنية البيتكوين في تحسين 

 (Research Boundaries)البحثحدود 1/7

النقةود االلكترونيةة االفتراضةية توظيةف تقنيةه ) علةى الرئيسةي البحث  موضوع تصرقا -الحدود الموضو ية : •
Bitcoin  . ) في تحسين كفاءة أداء صندو  االقراي الفلسطيني التابع لوزارة التعليم العالي 

 ( .2017( الى )أيار/2017الفترة الزمنية من )شباا/ قتصر البحث علىا -الحدود الزمانية : •
 فلسطين . –رام هللا  قتصر البحث علىا -الحدود المكانية : •
, شةركة المجةد للسةيارات  قتصر البحث على أعضاء صندو  اقراي الطلبة في فلسطينا -الحدود البشرية : •

 . فلسطين التقنية رام هللا للبنات رام هللا , عالبات كلية
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 (Research Limits) العلميمحددات البحث 1/8

 الباحثات مجموعة من التحديات كان أبرزها : تواجه

 . مجال البحثسابقة بشكل محدد عن عربية  عدم وجود دراسات  •
 .  P.Coinمتقدمة لعمل تقنية وبرمجيات عدم توافر الوقت الكافي لتطوير آليات  •
 ضي تبادلي على مستو  احترافي .راعدم توفر موارد مالية كافية إليجاد كيان افت •

 (Research Modle)متغيرات الدراسة  نموذج1/9

 (Dependent Variables) المتايرات التابعة   (        Independent Variablesالمتايرات المستقلة )

 

 

 

      

 المصطلحات االجرائية للبحث : 10/1

 المصطلحات االجرائية 

 : يقصد بالمصطلحات التالية حيثما وردت في البحث ما يلي

 . التابع لوزارة التربية و التعليم العالي الفلسطينية صندو  االقراي الفلسطينيالصندو  :  -1
 التعليم العالي الفلسطيني .التربية و وزارة الوزارة :  -2
 لجنة االقراي الفلسطيني المشكلة لمنح القري للطلبة المتقدمين .اللجنة :  -3
 تعليمات صندو  االقراي الفلسطيني . التعليمات : -4
 كلية فلسطين التقنية رام هللا للبنات . الكلية : -5
تةةدخل فةةي عيقةةة تعاقديةةة مةةع صةةندو   (أفةةراد أو منظمةةات) أي جهةةة ذات ملكيةةة خاصةةة القطةةاع الخةةا  :  -6

 االقراي للتعدين االلكتروني و االستفادة من خبرات الطلبة . 

 P.Coinالكيانات االفتراضية  -1
 بنك االفتراضي -2
 محفظة الطالب االلكترونية -3
 نظام التبادل االلكتروني مع القطاع الخا    -4

 

 

 

 

 كفاءة األداء
 االسترداد النقديمعدل  -1
 مشاركة القطاع الخا  -2
 تحفيز االبداع -3
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أّنها عير خاضعة لسيطرة جهة حكومّية مثل بنةك مركةزي أي هي أّول عملة الكترونية ال مركزية  : البيتكوين -7
 Minning ( ن عريةق عملّيةات حاسةوبّية تسةّمىيةتم إصةدار هةذه العملةة عة , كما فةي حالةة العمةيت الورقّيةة

كةةوين, أي أّن العةةدد الكّلةةي لهةةا -مليةةون بيةةت 21اليمكةةن أن ينةةتج عةةن هةةذه العملّيةةات مةةا يتجةةاوز  ) تعةةدين
كعملةةة الكترونيةةة بةةين الطةةرفين المتعةةاملين مباشةةرة دون أي وسةةيا )كةةالبنوك أو شةةركات   محةةدود. ت سةةتخدم
 ( . 2  - 1,   2013لروستوم , البييني , ا . ) تحويل االموال(

8- P.coin : وحةةدة 10 تتكةةون مةةن وحةةدات افتراضةةيةرقميةةة ألعةةراي هةةذا البحةةث تةةم تطةةوير عملةةة افتراضةةية 
تهةةدت الةةى تعزيةةز المفةةاهيم الوعنيةةة و تعزيةةز العملةةة  لتمويةةل عمليةةات االقةةراي الةةي الطلبةةة وفةةق اليةةة التعةةدين

 1PJعمله جزئية لوحدة البيت كوين تتكون من  كما تطوير.الفلسطينية قبل االحتيل اإلسرائيلي
هي  بارة عن قيمة نقدية مستحقة على الطرت الذي قام باصدارها, مخزونة على جهاز  النقود االلكترونية : -9

 .عرات اخر  أالكتروني ومقبولة كوسيلة دفع من قبل 
هةةي تمثيةةل رقمةةي لقيمةةة يمكةةن تحويلهةةا أو تخزينهةةا أو تةةداولها إلكترونيةةًا ال تصةةدر عةةن  : االفتراضةةية النقةةود -10

البنةك المركةةزي أو السةةلطات العامةةة وليسةت بالضةةرورة متعلقةةة بعملةةة ورقيةة ) الةةدوالر , اليةةورو , ... ( إنمةةا 
,  و آخةةةرون بةةةارون, )يقبةةةل النةةةاس بهةةةا كوسةةةيلة للةةةدفع فالعملةةةة االفتراضةةةية األكثةةةر شةةةعبية هةةةي البيتكةةةوين . 

2015   ,ix . ) 
من خيل توظيف مهارات هو إنتاج عملة البيتكوين,  (Bitcoin Mining) : عملية تعدين البيتكوين -11

الطالب التخصصية في عمل يقدم خدمات مدفوعة األجر من قبل القطاع الخا  على شكل وحدات نقدية 
 .(P.Coin افتراضية ) 

 الب الفلسطيني التابع لوزارة التربية و التعليم العالي الفلسطيني .صندو  اقراي الطالطرت األول : 
 الطالب المستفيد من صندو  االقراي الفلسطيني . الطرت الثاني :
 .) أفراد و منظمات ( القطاع الخا   الطرت الثالث :
 .(كلية فلسطين التقنية  )مؤسسة التعليم العالي  الطرت الرابع :

 
 

 اإلطار النظري للدراسةالفصل الثاني : 

 (  Bitcoinالمبحث األول : عملة البيتكوين ) 
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 المقدمة   1/2 

أول عملةةة الكترونيةةة ال مركزيةةة عيةةر خاضةةعة لسةةيطرة حكوميةةة مثةةل بنةةك مركةةزي كمةةا فةةي حالةةة  هةةيالبيتكةةوين   
 ,  البيينةي).  تعةدينو " Minning صدار هذه العملةة عةن عريةق عمليةات حاسةوبية تسةمىإالعميت الورقية  يتم 

 (.4-3 ,    2013 ,  الروستوم 

ال تتةوفر لهةا حتةى اآلن الشةروا والمعةايير التةي ” البتكةوين“على الرعم مةن أن العمةيت االفتراضةية, ومةن أهمهةا 
 13استقرت بالنسبة للعميت النقدية التقليدية, وال يوجد لها إعةار قةانوني واضةح يحكةم تعاميتهةا, فةرن أكثةر مةن 

فةةةةرد حةةةةول العةةةةالم يسةةةةتخدمونها فةةةةي تعةةةةاميتهم.وتختل  نو يةةةةة التعةةةةاميت بةةةةالعميت االفتراضةةةةية, فهيمةةةةا مليةةةةون 
يستخدمها العديد من األفراد والشركات في معاميت تجارية مشروعة.في هذا السةيا  تسةتهدت هةذه الدراسةة علةى 

اها والمخةاعر التةي قةد تترتةب علةى بعض األبعاد المرتبطة بالعميت االفتراضية, أبرز أنواعها وخصائصها ومزاي
 ( 6-5,  1989. )ويجديل , انديرسون ,  استخدامها بشكل واسع

 : التأسيس 1/1/2

وقد ازدادت شةهرتها عنةدما بةدأ الخبةراء الفنيةون والتجةار « عملة بيتكوين«, «ساتوشي ناكاماتو«عرح  2009في عام 
 «بيتكوين«شخص عملة  100000يستخدم أكثر من  .ليومينظرون إلى قيمتها في ظل العولمة التي تجتاح العالم ا

ت مةةةن اآلالتقةةةدر بمئةةةات « بيتكةةةوين«عمليةةةات تجاريةةةة بعملةةةة  جةةةري خةةةر حيةةةث تاآل تلةةةو اً حاليةةةا, وتةةةزداد شةةةهرتها يومةةة
عبر شبكة من المستخدمين: ولقد جذبت هذه السو  الناشئة انتباه شةبكة بلةومبرج التةي اختةارت إضةافة هةذه  الراتالدو 

   . العملة الرقمية إلى محطاتها المتخصصة في جميع أنحاء العالم

انطلقت الفكرة التي لم يكن من الممكن تصةورها يومةا لتصةنع عالمهةا الخةا  مةن عمليةات التبةادل المصةنوعة حسةب 
 الكامل لكل عملة أو حتى لكل جزء منها. يتطلب ومواقع الويب التي تتتبع تاريخ المعامال

متاحةةةة فةةةي جميةةةع أنحةةةاء العةةةالم, وهةةةي تتةةةوافر علةةةى كمبيةةةوتر « محفظةةةة رقميةةةة«فةةةي « بيتكةةةوين» يتيةةةتم حفةةة  عمةةة 
بيتكةوين يم عمةيت المستخدم. وتعتبر هذه المحفظةة بمثابةة حسةاب بنكةي افتراضةي يتةيح للمسةتخدمين إرسةال أو اسةت

 ( . 9  2014) النعيمي ,  .وسداد أسعار السلع أو توفير النقود

 تمتاز العملة االفتراضية البتكوين بما يلي: 2/1/2

 ( أن عملة البيتكوين تتمتع بالعديد من المزايا منها : 3 -2,   2014ير  ) جينتس , 
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 .تسمح البت كوين لمستخدميها أن يتحكموا في أموالهم بشكل كامل حيث .- حرية الدفع .1
 مدفوعات البتكوين حاليًا إما بدون رسوم على اإلعي  أو برسوم قليلة جدًا.  يتم تنفيذ -رسوم قليلة جدا .2
مةةن المسةةتحيل للتجةةار أن  ويعةةد  البتكةةوين تحكةةم كامةةل فةةي معةةاميتهم ويمتلةةك مسةةتخدم - األمةةن والةةتحكم .3

 معلن عنها أو عير مرعوب بها كما يمكن أن يحدر مع وسائل الدفع األخر .   نوة رسوم عيريفرضوا ع

 : تكوينيعيوب الب 3/1/2

 ( أن عملة البيتكوين لها العديد من العيوب منها : 24,  2,    2015,  جونسنو  أرناسون ير  كل من )

 . األسعار تقلب -1
 . للقرصنة التعري -2
 . مستهلكلل حماية وال مركزي  مصرت من حماية يوجد هناك أي ال   -3
 عدم وجود استقرار اقتصادي لعملة البيتكوين في الدول .  -4
 وألمانيا تخضع العملة للضرائب في العديد من البلدان مثل الواليات المتحدة واليابان وفنلندا -5

 
      كيف يعمل البتكوين؟ 4/1/2

الند للند نقل القيم على االنترنةت بةدون الوثةو  بطةرت ثالةث . كوين هو االبتكار التكنولوجي والنقدي الذي يسمح تالبي
 . يستخدم النظام دفتر حسابات عام للوصول الى االجماع من خيل المشاركين في الشبكة حول شر ية المعاميت

ظةام الن .ر الحسابي لم يسمى بفئات العميت لكن بدال من ذلك يستعمل الوحدة الخاصة به والتي تسمى بيتكوينتالدف
 . يعتمد على عناصر مختلفة من التشفير لضمان انا دفتةر الحسةابات العةام دقيةق بةدال مةن الوثةو  بمؤسسةة مركزيةة

بيتكةوين االن  .الشيفرة مفتوحة المصدر والشبكة ليست مركزيةة. يةؤدي ذلةك الةى قلةة الحةواجز للةدخول ومقوامةة الرقابةة
 (  2014,  باترسون . ) كرار التعدين يتم اصدارها عن عريق خوارزمية التنبؤ المقصودة لت

 

 

   صندوق إقراض الطلبةالمبحث الثاني :3-2

 المقدمة : 1/3/2
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م, بموجةةب قةةرار 19/02/2001تةةم إنشةةاء صةةندو  إقةةراي الطلبةةة فةةي مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي فةةي فلسةةطين بتةةاريخ  
علبةةة التعلةةيم العةةالي عيةةر القةةادرين  م, وبهةةدت تقةةديم القةةروي الحسةةنة إلةةى2001( لعةةام 1وزيةةر التعلةةيم العةةالي رقةةم )

ماديةًا على دفع رسومهم التعليمية لتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الجةامعي وتسةديدها علةى أقسةاا شةهرية ميسةرة بعةد 
تخرج الطالب وحصوله على عملو وتركز عمل الصندو  منذ نشأته على تلقي المساعدات والمنح الخارجية والمحلية 

للطلبةة علةى شةكل قةروي حسةنة ومةنح. مةارس الصةندو  مهامةه مةن خةيل وحةدة إداريةة تابعةة ومن ثةم إعةادة منحهةا 
م تةم دمةج وزارة التربيةة والتعلةيم ووزارة التعلةيم العةالي بةوزارة واحةدة أعلةق عليهةا 2003لوزارة التعليم العالي, وفي العام 

م حيةث تةةم فصةل وزارة التعلةةيم 2012حتةةى العةام  وزارة التربيةة والتعلةيم العةةالي, واسةتمرت تبعيةة الصةةندو  لهةذه الةوزارة
العالي عن وزارة التربية والتعليم وعادت تبعيةة الصةندو  إلةى وزارة التعلةيم العةالي. بعةد تشةكيل الحكومةة الرابعةة عشةر 

 :أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني الموقر مجموعة من القرارات حاصة بصندو  اإلقراي, وهي

م حول إنشاء صندو  إلقراي الطلبةة فةي مؤسسةات التعلةيم 24/7/2012( بتاريخ (م.و/س.ت01/10/14قرار رقم 
 .العالي في فلسطين

م بشةأن تشةةكيل مجلةةس إدارة مؤقةت للصةةندو , وكانةةت 31/7/2102( م.و/س.ت( بتةةاريخ 02/11/14قةرار رقةةم .2
 .قواعد الحكم السليم مهمة هذا المجلس اإلشرات على أعمال الصندو  لمدة عام وتوفير اإلعار القانوني وإرساء

  م25/04/2013م.و/س.ت( بشأن تشكيل مجلس إدارة للصندو . وبتاريخ /12/55/14قرار رقم ) .3

 مهمة صندو  اقراي الطلبة : 2/3/2

تزويد الطلبة المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي بقروي حسنة من أجل استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مجتمع 
افةةةل االجتمةةةاعي بحيةةةث يتمتةةةع بالمسةةةؤولية المجتمعيةةةة تجةةةاه الفةةةرد الواحةةةد وتجةةةاه المجتمةةةع حضةةةري علةةةى اسةةةاس التك

 .الفلسطيني الذي يتطلع لبناء دولته المستقلة ذات التميز العلمي واالبداعي

 أهداف صندوق اقراض الطلبة : 3/3/2

 تعزيز حصول الطلبة على المستو  التعليمي اليئق,  .1
 .إلقراي الطلبة أثناء سنوات الدراسةتوفير موارد مالية مستدامة  .2
 .وضع آليات وضوابا ومحددات واضحة وشفافة لحصول الطلبة على القروي الدراسية .3
 .إتاحة الفر  المتكافئة لجميع الطلبة دون تمييز باالستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندو   .4
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طلبةةة, وضةةمان تحقيةةق الشةةفافية وضةةع نظةةام واضةةح وشةةفات إلدارة عمليةةات مةةنح القةةروي وآليةةات سةةدادها لل .5
 .والنزاهة في كافة مراحل وإجراءات عمل الصندو  

 
 مبادئ صندوق اقراض الطلبة : 4/4/2

يعتمةةد المبةةدأ األساسةةي للقةةروي المقدمةةة للطلبةةة فةةي الجامعةةات والكليةةات الفلسةةطينية علةةى أن جميةةع أشةةكال القةةروي 
المحتةةاجين بمؤسسةةات التعلةةيم العةةالي, وتةةذليل أيةةة عقبةةات يجةةب أن تكةةون عةةامًي مسةةاعدًا فةةي تسةةهيل التحةةا  الطلبةةة 

 .مالية تق  في عريق التحاقهم أو استمرارهم بااللتحا  بمؤسسات التعليم العالي

: بحيةةث تكةةون كافةةة المعلومةةات والقواعةةد واألسةةس والمعةةايير والتعليمةةات واإلجةةراءات الخاصةةة بةةاألموال مبــدأ الوضــوح
 .بما فيه الكفاية لكافة األعرات المعنيةالمقدمة من قبل الصندو  واضحة 

 .: كافة األفراد ذوي العيقة بتنفيذ القروي والمساعدات مسؤولون عن قراراتهم وإجراءاتهممبدأ المحاسبة

: بحيث يتم توزيع القروي بناًء على معايير موضو ية وقابلة للقياس والتي تمكن من تعريف مبدأ العدالة والمساواة
)دولةةة فلسةةطين صةةندو  .اجةةة والمحتةةاجين مةةع األخةةذ بعةةين االعتبةةار خصوصةةية الوضةةع الفلسةةطينيالطلبةةة األكثةةر ح

 (.8/2/2017-اقراي علبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 

 

 : كفاءة األداء الثالثالمبحث 

 مفهوم كفاءة االداء: 1/4

كمفهةوم اقتصةر لةد  الكثيةر مةن البةاحثين علةى المةورد البشةري دون عيةره  ولكنةه االداء عن مةد  انجةاز المهةام يعبر 
من الموارد االخر ,حيث ير  بعضهم انه يعني :وقيام الفرد باالنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عملةة و وهةو 

ء العمليةةات االنتاجيةةة مةةا يةةراه بةةاحثون آخةةرون حينمةةا عرفةةوه بانةةه يعنيوالكيهيةةة التةةي تةةؤدي بهةةا العةةاملون مهةةامهم اثنةةا
المتاحةةة لتةةوفير مسةةتلزمات االنتةةاج , والجةةراء التحةةوييت الكميةةة والكيهيةةة المناسةةبة لطبيعةةة العمليةةة االنتاجيةةة عليهةةا , 

 مزهودهولتخزينها وتسويقها عبقا للبرنامج المسطر واالهدات المحددة للوحدة االنتاجيةخيل الفترة الزمنية المدروسة.) 
,2001 , 86) 

 :أهمية تقييم األداء 1/1/4
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 أن تقييم األداء له أهمية كبيرة من ذلك :  (14 -13,   2007)ابوماضي ,ير  

تحديةةد صةةيحية الموظةة  الجديةةد: أنهةةا تبةةين درجةةة أداء الفةةرد العامةةل مةةن خةةيل صةةيحية قيامةةه الفعلةةي بواجبةةات 1.
 . وظيفته

التقييم في تحسين أسلوب االختيار والتعيةين بمةا يحقةق مبةدأ الحكم على مد  سيمة االختيار والتعيين: تفيد نتائج 2.
 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

االسترشاد بها عند النقل والترقية: قةد يكةون ذلةك بنقلةه إلةى وظيفةة أخةر  فةي نفةس المسةتو  أو مسةتو  أدنةى, كمةا 3.
 د مهارات ال تستال في وظيفته الحاليةيكون ذلك بترقيته إلى وظيفة أعلى إذا أسفرت عملية التقييم عن وجو 

تحديد مستو  األداء المطلوب وتحديد االحتياجةات التدريبيةة: أن نتيجةة التقيةيم تحةدد موقة  الفةرد العامةل بمةا فيةه 4. 
 من نقاا قوة وضع  فتستطيع اإلدارة والعامل أن يعمي معًا على رسم عريق التالب على نقاا الضع  بالتدريب, 

, يةةؤدي هةذا األسةةلوب إلةةى محافظةةة الممتةازين علةةى مسةةتواهم ودفةةع  بهةةا عنةةد مةنح المكافةةيت التشةةجيعية االسترشةاد5. 
من هم أقل مستو  إلى بذل كل ما في جهدهم للوصول إلى المستو  األفضل الذي يحصلون فيه علةى هةذه المكافةأة 

 .وبذلك توجد المنافسة بين العاملين

تو  المشرفين: إذا كانت نتيجةة التقيةيم تبةين مسةتو  أداء العامةل فرنهةا تعكةس فاعلية الرقابة واإلشرات وتحسين مس6.
 كذلك مقدرة الرئيس على اإلشرات والتوجيه والحكم السليم إذا خضعت نتيجة تقييم الرئيس للمراجعة من مستو  أعلى 

يقةيم أداءه وفقةًا لةه ويتضةمن  النهوي بمستو  أداء الوظيفة: يتحقق ذلك نتيجة إللمام الفرد العامل بالنظام الةذي 7 .
 ذلك معرفته بالعناصر 

تقييم العيقة بين الرؤساء والمرؤوسةين: أن عمليةة تقيةيم األداء تتطلةب مةن الةرئيس الةذي يقةوم بهةا أن يكةون علةى 8 .
اتصةةال مباشةةر ومسةةتمر بالشةةخص الةةذي سةةيقوم أداءه, حتةةى يةةأتي حكمةةه موضةةو يًا وعةةاداًل ال يتعةةري للنقد.)خالةةد 

 (.14 -13,   2007ي ,ابوماض

 الفصل الثالث : الدراسات السابقة

 الدراسات العربية  1/3

 .2016لنقود االلكترونية ، ل(دراسة قانونية ، و آخرون  دراسة )نبيل .1
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تم التميز بين النقود ومنها ما هي النقود االلكترونية وكيهية تطويرها عبر العصور.  توضيح  إلى البحث  هدت 
 بقيةةةة وسةةائل الةةدفع االلكترونيةةة وذلةةك الفةةر  القةةائم علةةى أسةةاس وجةةود شةةخص ثالةةث يتةةدخل فةةي االلكترونيةةة وبةةين
كما تطر  البحث إلى المشاكل القانونية التي تنشأ من التعامل بالنقود االلكترونية  وتمثلةت فةي  العملة التبادلية .

  كفايةةةةة النقةةةةةود االلكترونيةةةةةة للوفةةةةاء تحديةةةةد عبيعةةةةة النقةةةةود االلكترونيةةةةة سةةةةواء كانةةةةت الواقعيةةةةة أو القانونيةةةةة ومةةةةد
وتركزت أهميةةةة الدراسةةةة إن النقةةةود االلكترونيةةةة تحتةةةاج إلةةةى اعتةةةرات قةةةانوني حتةةةى يمكةةةن عةةةدها نقةةةودا .بااللتزامةةةات

بالمعنى القانوني لكةن هذا االعترات يجب أن يأتي في إعار تنظيم قةانوني دولةي ألن هةذه النقةود كمةةا تةةبين عنةةد 
 عبيعة دولية ال يمكن السيطرة على التعامل بها في إعةار الحةدود الجارافيةة لدولةة معينةةبحةث خصائصها ذات 

ثم تطر  البحث الةى مطلبةين اساسةيين: فةي المطلةب األول إلةى خصةائص النقةود االلكترونيةة واقتصةرت  علةى و .
المطلةب الثةاني كةان  وفةي .بحةةث الخصةائص التةي تميةز النقةود االلكترونيةة والتةي تةؤثر فةي التنظةيم القةانوني لهةا

البحث حول آلية التعامل بالنقود االلكترونية وهو أمةر ضةةروري للتعةرت علةى كيهيةة اسةتخدام النقةو د االلكترونيةة 
لكي يمكن التعرت بصورة أد  على المشاكل الةةذي تنشةأ مةن هةذا االسةتخدام تلةك المشةاكل .وقةد تةم االعتمةاد فةي 

تمثل انعطافة فةي تةاريخ التعامةل اإلنسةاني الةذي والتي النقود االلكترونية  البحث على المنهج التاريخي  في تبيان
: إن  إلةةى بةةدأ بالمقايضةةة لينتةةةهي إلةةى ترميةةز القيمةةة الماليةةة فةةي بيانةةات مخزنةةة الكترونيةةا .وقةةد توصةةلت الدراسةةة 

النقود االلكترونية تحتاج إلى اعترات قانوني حتةى يمكةن عةدها نقةودا بةالمعنى القةانوني لكةةن هةذا االعتةرات يجةب 
أن يةةأتي فةةي إعةةار تنظةةيم قةةانوني دولةةي ألن هةةذه النقةةود كمةةةا تةةةبين عنةةةد بحةةةث خصائصةةها ذات عبيعةةة دوليةةة ال 

 . فية لدولة معينةيمكن السيطرة على التعامل بها  في إعار الحدود الجارا

 2014لشمري ،جامعة بابل( النظام القانوني للنقود االلكترونية،ا ودراسة )الموسوي  .2

بةةةالتنبؤ  ايجةةةاد عةةةر  الوفةةةاء إلةةةىهةةةذه الدراسةةةة  هةةةدفت ,  (كليةةةة القةةةانون  )جامعةةةة بابةةةل فةةةي  هةةةذا البحةةةثاجةةةري  
عةر  الوفةاء  مطالةب المطلةب االول وصور االعتداء عليها ووسائل حمايتها, وذلةك مةن خةيل ثيثةة االلكتروني 

وسةائل حمايةة النقةود  بالنقود االلكترونية ,المطلب الثاني صور االعتةداء علةى النقةود االلكترونيةة والمطلةب الثالةث
االلكترونية من االعتةداء عليهةا .شةهدت الحركةة المصةرفية تطةورا كبيةرا لتواكةب الثةورة الصةنا ية والمعلوماتيةة فةي 

ى مختل  المجاالت,وكان من اهم شواهد هذا التطور السماح لعميء المصارت برجراء عمليات قوتها وتأثيرها عل
الشراء والبيع من خيل شبكة المعلومات الدولية,وذلك باستخدام وسائل الدفع االلكتروني التي تتيحها هذه البنةوك 

ة للةدفع االلكترونةي و اكثةر صةور النقةود منها ما يعرت بالنقود االلكترونية,التي تعد اليوم من اهم االنظمة الحديثة
حداثةةة وتعقيةةدا,ولعل الفةةر  الجةةوهري بينهةةا وبةةين انةةواع النقةةود التقليديةةة هةةو انهةةا لةةم تعةةد تأخةةذ شةةكي ماديةةا وانمةةا 
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اصبحت تتمثل في انتقال المعلومات بين اعرات التبادل,فالمعلومات عن النقود اصبحت اهم من النقود ذاتها أي 
وعلى هةذا تعتبةر النقةود االلكترونيةة صةياة عيةر  .ترونية هي رمز يمثل القيمة وليست القيمة ذاتهاان النقود االلك

لةذا فقةد شةاعت االن اسةاليب جديةدة لهةا لتتةواءم مةع التطةورات التقنيةة والوسةائل المسةتخدمة  .ماديةة للنقةود الورقيةة
لةى مراجعةةة إهةذا التحليةل  تةةم اسةتناد حيةثفيهةا , و اسةتخدم البةاحثون المةنهج الوصةفي عنةةد اجةراء هةذه الدراسةة , 

الدراسةةةات السةةةابقة و لقةةةاء مةةةع خبةةةراء متخصصةةةين فةةةي كةةةل مةةةن الجوانةةةب الفنيةةةة و كةةةذلك فةةةي اسةةةتخدام العمةةةيت 
شةةورة و الدراسةةات السياسةةات , و دراسةةات تقنيةةة و لمنعلةةى الدراسةةات األكاديميةةة اتةةم االعتمةةاد االفتراضةةية , و قةةد 

مةة , و الوثةائق الرسةمية لمختلة  العمةيت االفتراضةية .توصةل البةاحثون فةي نهايةة بيانات من منظمات أمنية قائ
يقصةةد  :هةذا البحةث الةى عةددًا مةةن النتةائج والتوصةيات كانةت حصةةيلة هةذه الدراسةة يمكةن إجمةةال أهمهةا بمةا يةأتي

طةةةة بحسةةاب بنكةةي بةةالنقود االلكترونيةةة بأنهةةا وقيمةةة نقديةةة مخزنةةة علةةى وسةةيلة الكترونيةةة مدفوعةةة مقةةدما وعيةةةر مرتب
أن النقةود االلكترونيةة لهةا عبيعةة قانونيةة ,وتحظى بقبول واسةع مةن عيةر مةن قةام برصةدارها وتسةتعمل كةأداة للوفةاء

 , خاصة , وال يمكن ألي نظام من األنظمة القانونيةةة التقليديةةة أن يفسةر جميةع العيقةات القانونيةة الناشةئة عنهةا
مةن وسةائل الوفةاء االلكترونةي لهةا عةابع خةا  تتميةز بةه عةةن وسةةائل الوفةاء تعد النقود االلكترونية وسةيلة حديثةة 

 .  االخر  

 الدراسات األجنبية  2/3

 .  2015،  االمريكي  ( تداعيات العملة االفتراضية على االمن القوميو آخرون دراسة ) بارون،  .1

دفاع و االمةةن الةةدولي فةةي معهةةد هةةذا البحةةث برعايةةة مكتةةب وزيةةر الةةدفاع االمريكةةي , و أجةةر  فةةي مركةةز سياسةةات الةة
للدفاع الوعني , والهدت من هذا التقرير هو إثراء الحوار حول هذه السياسة من خيل توفير تحليةل  RANDأبحار 

متعمق للقضايا التكنولوجية المرتبطة بالعميت االفتراضية . ويبحث هذا التقرير في قدرة جهات فاعلةة عيةر حكوميةة 
السياسةةي و / أو االقتصةةادي عةةن عريةةق نشةةر  بمةةا فةةي ذلةةك المجموعةةات االرهابيةةة و المتمةةردة , علةةى زيةةادة نفوذهةةا

ة بالفعةةل , ور العمةةيت االفتراضةةية كوسةةيلة للعمليةةات االقتصةةادية العاديةةة , مقابةةل اسةةتايل العمةةيت االفتراضةةية المنشةة
حويةةةةل األمةةةةوال و جمعهةةةةا و تبييضةةةةها .  مةةةةن المنظةةةةورين تمثةةةةل البتكةةةةوين , كوسةةةةيلة مةةةةن الوسةةةةائل عيةةةةر المشةةةةروعة ل

ياسي و االقتصادي , مع التركيز بشكلّ  خا  على التحديات التي تواجهها الجهات الفاعلةة عيةر التكنولوجي و الس
الحكوميةةة التةةي تحةةاول نشةةر العملةةة االفتراضةةية . و تظهةةر هةةذه التحةةديات كيةةف يمكةةن للواليةةات المتحةةدة و حلفاؤهةةا و 

اسةةتخدم البةةاحثون  قةةدو  .االفتراضةةية الجهةةات الفاعلةةة األخةةر  فةةي المجةةال االلكترونةةي أن تتصةةرت حيةةال نشةةر العملةةة 
المنهج الوصفي عنةد اجةراء هةذه الدراسةة , حيةث يسةتند هةذا التحليةل الةى مراجعةة الدراسةات السةابقة و لقةاء مةع خبةراء 
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متخصصين في كل من الجوانب الفنية و كذلك في استخدام العمةيت االفتراضةية , و قةد اعتمةدوا قةدر االمكةان علةى 
نشةةةورة و الدراسةةةات السياسةةةات , و دراسةةةات تقنيةةةة و بيانةةةات مةةةن منظمةةةات أمنيةةةة قائمةةةة , و مال الدراسةةةات األكاديميةةةة

المةدونات االلكترونيةة , و مواقةع االنترنةت قةدر االمكةان و تةم تجنةب الوثائق الرسمية لمختلة  العمةيت االفتراضةية . 
موعةةةات االرهابيةةةة أو المتمةةةردة أو امكانيةةةة المج منهةةةا نتةةةائج عةةةدة  احثون الةةةىبةةةنظةةةرأ لضةةةع  موثوقيتهةةةا . توصةةةل ال

االجرامية تعزيز نفوذها السياسي و / أو االقتصادي , من خيل نشر عملة افتراضية تستعمل كما تستعمل أي عملة 
 في العمليات االقتصادية المنظمة . 

 

 اطروحة دكتوراه – 2014و المواظبة ، فحص بالبيتكوين كنظام نقدي: االهتمام )هوتينن ( ال دراسة .2

)Timo-Pekka Huhtinen  ( Bitcoin as a monetary system: Examining 
attention and attendance 

كليةةةة ادارة األعمةةةال  هةةةدفت هةةةذه األعروحةةةة الةةةى  -جامعةةةة آلتةةةو  -دائةةةرة الماليةةةة  -أجريةةةت هةةةذه الدراسةةةة فةةةي فلنةةةدا 
 األهدات التالية : 

 كفئة جديدة .  نشوء البيتكوينو كيهية بالنسبة لقنظمة نظمة النقدية تطور األ -1
االتجاهةةات و التوقعةةات بالنسةةبة ألصةةحاب المصةةالح الفلنةةديين درسةةت للتعةةرت علةةى التطةةور العةةام و النظةةرة  -2

 المستقبلية للبيتكوين .
البيتكوين كأداة استثمار من خيل دراسة المسؤولين عن السعر و درجة القدرة علةى التنبةؤ لعائةدات المسةتقبل  -3

. 
الطةةةر  النو يةةةة علةةةى مراجعةةةة االدب و دراسةةةة المقابلةةةة موصةةةولة  بنيةةةتنهجيةةةة التاليةةةة :موحةةةة الاتبعةةةت األعر 

 بأصحاب المصلحة الفلندية من مختل  المؤسسات المالية و عيئع البيتكوين .
الطر  الكمية من حسابات حجم السو  و تحليل االنحةدار و اختبةارات جرانجةر . االنحةدارات  تسةتفيد تألفت 

لتجزئةةةة لمتايةةةرات الشةةةبكة و معةةةاميت الشةةةبكة و تزويةةةد البتكةةةوين كتفسةةةير لتايةةةر السةةةعر بالنسةةةبة مةةةن معةةةدل ا
للبتكةةوين , و أيضةةا سةةعر البيتكةةوين و اتجاهةةات جوجةةل تسةةتعمل لتفسةةير التايةةرات . حسةةابات كميةةات السةةو  

 مبنية على التجمعات النقدية للدوالر و اليورو و الين الياباني . 
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النتةةائج التاليةةة :  تطةةور التنةةوع اليمركةةزي للعمةةيت الرقميةةة التةةي تأخةةذ فةةي االعتبةةار  توصةةلت االعروحةةة الةةى
 البيتكوين . تكش  التفاؤل للتكنولوجيات من وراء  ,التطور التاريخي لقنظمة النقدية 

 
  2008)ساتوشي ناكاموتو ( نظام النقد االلكتروني الند للند ،  دراسة  .3

)Satoshi Nakamoto  ( A Peer-to-Peer Electronic Cash System  

اجريةةت هةةذه الدراسةةة باليابةةان , حيةةث هةةدفت الدراسةةة الةةى أن يكةةون هنةةاك اصةةدار مةةن الصةةرات اآللةةي يعمةةل 
( تسةمح بالةدفع عبةر االنترنةت ليةتم ارسةالها مباشةرة مةن عةرت الةى آخةر Peer-to-Peer -بنظام) النةد للنةد

لةم يقةوم الباحةث بةالنزول الوصةفي حيةث  باحث فةي دراسةته المةنهج , اتبع الدون المرور عبر مؤسسة مالية  
, و توصةل الباحةةث الةى النتةائج التاليةةة :اقتةراح نظامةةا للمعةاميت االلكترونيةةة دون  الةى الميةدان و اخةةذ االراء
 البةةدأ باعةةار معتةةاد مةةن النقةةود المعدنيةةة المصةةنوعة مةةن التوقيعةةات الرقميةةة , ممةةا يةةوفر االعتمةةاد علةةى الثقةةة ,

رقابة قوية من الملكية , و لكن ال يكتمل بدون وسيلة لمنع االنفا  المزدوج . حتى يتم حل المشكلة علينا أن 
ات صةةةحة العمةةل حتةةى يةةتم تسةةجيل التةةاريخ العةةام للمعةةاميت التةةةي بةةد التةةي تسةةتخدم الثنةةنقتةةرح شةةبكة النةةد لل

لمركزيةةةة للسةةةيطرة علةةةى جميةةةع ستصةةةبح بسةةةرعة عيةةةر عمليةةةة حسةةةابيا للمهةةةاجمين و ذلةةةك مةةةن خةةةيل الوحةةةدة ا
 المعاميت . 

 
 أطروحة دكتوراه – 1989،ويجديل و انديرسون ( آفاق تقييم البيتكوين لمستقبلها ،   ) دراسة .4

)Andersson, Wegdell ( Prospects of Bitcoin" An evaluation of its future"  

ودراسةةةة مةةةا مةةةد   كيةةةف يةةةتم هيكلتهةةةا,و  (بيتكوين)فةةةا  الرقميةةةة للعملةةةةآلخصةةةائص و ال دراسةةةةل هةةةذه األعروحةةةةهةةةدفت 
وتطرقت الدراسة الى تبيان ما هي اساسةيات المةال والمشةاكل التةي  النقدية اليوم. أواألنظمة القطاع الماليتأثيرهاعلى 

تصةبح حتةى وتطرقت الدراسة إلةى النظةر فةي إمكانيةة تطةور العملةة فةي المسةتقبل ,   تكمن من استخدام هذه العملة ؟
بةةاقي العمةةيت االخةةر  وإمكانيةةة التةةداول فةةي المؤسسةةات بحريةةة وأكثةةر مرونةةة .اتبةةع الباحةةث فةةي دراسةةته كثابتةةة  عملةةة

المةةنهج التةةاريخي فةةي كيهيةةة التعةةرت وتطةةور العملةةة االفتراضةةية و اسةةتخدم البةةاحثون المةةنهج الوصةةفي عنةةد اجةةراء هةةذه 
بقة و لقةاء مةع خبةراء متخصصةين فةي كةل مةن الجوانةب الدراسة , حيث يستند هذا التحليل الى مراجعة الدراسات السا

لةةى النتةةائج التاليةةة :أوال : البيتكةةوين قةةد ال إالفنيةةة و كةةذلك فةةي اسةةتخدام العمةةيت االفتراضةةية ,توصةةلت الدراسةةة أعةةيه 
يكةون تعريةف لعملةةة جديةدة , لكنةةه وضةع باألسةةاس لتحسةين المةال .ثانيةةا :يعتبربيتكةوين ابتكارجةةذري ويعتقةد انهاسةةوت 
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تنمةةو فةةي القطةةاع المةةالي كعنصةةرمكمل ولةةيس بدييعنةةه. إذاكةةان التركيزعلةةى كونهاوسةةيلة للةةدفع ,فرنةةه لديةةه القةةدرةعلى 
إجبارالنظةةام القةةائم للتكيةةف معها,وبالتةةالي تنموأكثركفاءةمماهوعليةةه اليةةوم .ثالثةةا :يعتقةةد ان البيتكةةوين التملةةك القةةدرةعلى 

 يزات التالية : رخيصة,والمعاميت مريحة و سريعة. قبول عام أكبر بالرعم من انها تتميز بالمم

 ما يميز هذه الدراسة  عن الدراسات السابقة  3/3

تر  الباحثات أن ما يميز هةذه الدراسةة توظيةف تقنيةة البيتكةوين علةى الواقةع الفلسةطيني فةي مجةال محةدد  -1
 )صندو  االقراي الفلسطيني( و ذلك للمرة األولى على حد علم الباحثات . 

 من خيل البحث .  (Palestine Coin)  راز الهوية الفلسطينيةاب -2
 

 االستفادة من الدراسات السابقة  4/3   

 استفادت الباحثات من الدراسات السابقة في المجاالت اآلتية :

 المنهجية العلمية . •
 آلية التطبيق . •
 التقنية المستخدمة .  •

 
 
 
 
 
 

 لفصل الرابع : منهجية البحث ا

 (  methodologyالمنهجية )   1/4

الجراء هذا البحث و ذلك لمناسبة الوصهية  منهج دراسة الحالة وهو احد المناهجاستخدمت الباحثات 
يقوم هذا األسلوب على جمع بيانات ومعلومات كثيرة وشاملة عن حالة فردية واحدة أو عدد محدود موضوع البحث .
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أعمق للظاهرة المدروسة وما يشبهها من الظواهر, حيث تجمع البيانات  من الحاالت وذلك بهدت الوصول إلى فهم
. عن الوضع الحالي للحالة المدروسة وكذلك عن ماضيها وعيقاتها من أجل فهم أعمق وأفضل للمجتمع الذي تمثله

 ( . 55,   2008) عليان , عنيم , 

 مصادر جمع المعلومات  2/4

 استخدمت الباحثات ما يلي : 

 : ) الكتب , رسائل الماجستير و الدكتوراة , الدوريات (  الثانوية المصادر -1
 : عورت الباحثات أداتي بحث و ذلك لمناسبتها لموضوع الدراسة . االولية المصادر -2

فقرة موزعه  13وتكونت من ن .المقترضيجمع معلومات حول تفضييت الطلبة لتم بناؤها : االستبانة -أ
  على المجاالت االتية :

 
 (5-1مجال التعامل االلكتروني ): المجال االول •
 (11-6مجال سداد القري الجامعي ): المجال الثاني •
 (13-12مجال تحفيز االبداع ) :المجال الثالث •

 
أسئلة المقابلة . و  ( (6.) انظر ملحق رقم ): استخدمت الباحثات أسلوب المقابلة المبرمجة المقابلة -ب

لية جدية في عمل يك P Coinذلك لمعرفة آراء مسؤولي صندو  اقراي الطالب حول توظيف  تقنية 
و تحليل إجاباتها .  فهاالصندو  .حيث يمتاز اسلوب المقباالت المقننه  بسرعة إجرائها و سهولة تصني

 ( . 112,   2008) عليان , عنيم , 
 

 إجراءات العمل   3/4

 سيم البحث الى مجالين رئيسيين :تم تق

اإلعار النظري للبحث و فيه تم دراسة موضوع البحث و اخضاعه الى المنهجية العلمية للبحث  : المجال األول
 العلمي .
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 المجال الثاني : ) الجانب العملي ( ، 

و تقنية  تعتمد عليها العميت اإلفتراضية التي عورت الباحثات كيانات إفتراضية إلكترونية على عرار التقنية-1
 ( C2C) الند للند ( )   Peer To Peerالتجارة اإللكترونية 

 

و  "P. Coin و تم إعي  اختصار   Palestine Coinتطوير عملة إلكترونية إفتراضية أعلق عليها  -3
 ةلمفاهيم الوعنية للعملاتعزيز ل .Palestinian Juneh( p.j) 1الواحدة إلى p.coinتجزئة  تم حيث 

 من قبل االحتيل اإلسرائيلي . ةالفلسطيني

 

 كيانات افتراضية مثلت أعرات العيقة: ثيرتم تطوير -3

الكيان االفتراضي   الجهة الطرت
  

 البنك االلكتروني صندو  اإلقراي الفلسطيني الطرت األول

 ةااللكترونيالمحفظة  الطالب المستفيد من القري الطرت الثاني

الطالب )شركة المجد  القطاع الخا  المستفيد من مهارات الطرت الثالث
 (_االتحاد الفلسطيني اللعاب القو   للسيارات

 التعدينمنجم 

 
 (SWOT)تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمشروع  -4

 
 

  (W) نقاا الضع  (S)نقاا القوة 
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 اختبار الثقة :-الثقة بالمشروع تقييم اختبار -5

 -لد  المواعنالبنية التحتية التكنولوجية توافر عدم 

 ) البطاقات الذكية , و الفيزا (

لتطوير برمجية متقدمة  عدم وجود دعم مالي كافي
 - للمشروع

 -كفاءة األداء

 االمان االلكتروني المستخدم-

 -التكنولوجيا وميحقتها مواكبة

 امكانية  تحميلها عبر الهوات  الذكية و الحواسيب

 (Oالفر ) (T)التهديدات 

 -العام بالمفهوم العام للنقود االلكترونيةقصور الوعي 

 صعوبة الرقابة المركزية على العميت االفتراضية -

 استخدامات العميت االفتراضية في عسيل األموال-

 -تحفيز االبداع و البحث العلمي

 -زيادة عدد الطلبة المقترضين

معاري 
 بشدة

 موافق معاري
موافق 
 بشدة

 الرقم االسئلة التركيز على
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 نتيجة التقييم  

 مجموع النقاا النتيجة

 الفكرة عير ميئمة وحاول ايجاد أفكار أخر  .

 قم بتوسيع الفكرة وتطويرها .

 الفكرة ميئمة استمر بها وضعها موضع التنفيذ .

8اقل من   

12-8من   

12أكثر من   

 
 عرض ومناقشة النتائج :الفصل الخامس

 
 " المقابلة " االولى  أداة البحثعرض ومناقشة  –أوال  

1 2 3 4 

الفنية والصحية المبادر  فحص قدرات-1
 والنفسية .

القدرة على التعامل مع فئة محددة من -2
 المجتمع .

 أريد تطبيق الفكرة
1-  

 

1 2 3 4 
عدد المستهلكين المستهدفين.-1  

الوقوت على الجدو  االقتصادية لخدمتهم-2  
سو  كات هناك 

 للفكرة
2-  

1 2 3 4 
مد  امكانية توصيل المنتج الى المستهلك -1

 بكفاءة وفاعلية .
يمكن تلبية رغبات 

 المستهلكين
3-  

1 2 3 4 

مد  امكانية االتصال الترويجي  -1
 للمستهلك

اقناعهم بالتعامل مع المنتج .-2  
مد  تقبل المجتمع له-3  

يمكن توصيل الفكرة 
 للمستهلكين

4-  
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تم استخدام اداة المقابلة للحصول على معلومات حول الطرت االول من العيقة االلكترونيةة و البنةك 
وتم الحصول على المعلومات مةن قبةل ادارة الصةندو  انظةر  االلكتروني والمتمثل بصندو  اقراي الطالب و

 على النحو التالي :(6انظر ملحق رقم )(  وفقًا ليسئلة المعدة مسبقا لتحقيق عري البحث 5ملحق رقم )
 

 صندوق اقراض الطالب؟؟؟ من  هالمستفيد ماهي الفئات السؤال االول : 
 (5-1تلخصت نتائج االحصاءات الاير منشورة لبيانات صندو  الطالب على النحو التالي انظر جدول )

 (5-1جدول )

 

 
 ( توزيع الطلبة المقترضين حسب النوع االجتماعي 5-1شكل رقم )

 23298%  وان عدد االنار 41.9بنسبة  16609الطلبة المقترضين بلغ  الذكور اعداد  اظهلرت البيانات ان
  المحافظات حسب القروي على الحاصلين الطلبة 58.1بنسبة 

 الاربية( توزيع الطلبة حسب المحافظة في الضفة 5-2جدول )
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 (5-3جدول )

وتعزو الباحثات السبب في ان اظهرت النتائج ان محافظة الخليل هي االعلى بين محافظات الضفة الاربية 
 محافظة الخليل هي االعلى كثافة سكانية بين المحافظات 

 توزيع الطلبة المقترضين في قطاع عزة 
 

 
االعلى بين المحافظات الجنوبية  وخاصة ان تظهر االحصاءات ان محافظتي شمال عزة ووسطها هي 

من اعلى مناعق العالم  ةقطاع عزة هو االعلى كثافة سكانية في فلسطين ومن اعيها عالميا وقطاع عز 
 بطالة وحصارا 
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 ( اعداد الطلبة حسب المحافظات 5-2شكل )

 
(الطلبة المقترضين حسب التخصصات الطبيه 5-4جدول رقم )
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طلبة المقترضين حسب التخصصات العلمية ( ال5-5جدول رقم )

 
(الطلبة المقترضين حسب التخصصات االنسانية  5-6جدول رقم )
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 ( المبالغ الموزعة حسب التخصصات 5-3شكل رقم )

من الطلبه المقترضين هم من التخصصات  17336اظهرت  االحصاءات الرسميه لصندو  االقراي ان 
الباحثات النتائج الى  عزو% وت38من التخصصات االنسانية بنسبة  10583% وان عدد 62العلمية بنسبة 

 ارتفاع القسا الدراسي للتخصصات العلمية وعول مدة الدراسة مقارنة بالتخصصات االنسانية 
 
 

 (5-7جدول رقم ) 
تظهر االحصاءات ان اعلى نسبة للمقترضين حسب الحالة االجتما ية هم من عير المصنفين اي النهم 

اليتلقون مساعدات مالية من اي جهة حكومية او االمم المتحدة وبالتالي فهم يعتمدون على صندو  
ونليها في الترتيب فئة شؤون وكالة الاور وهذه االقراي تليها فئة اصحاب الشؤون االجتما ية الحكومية 

 الفئة االقل وتعزوالباحثات النتيجة العتماد اكثرهم على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوكالة عور اليجئين 

 
 ( عدد الطلبة حسب الحالة االجتما ية 5-4شكل رقم ) 
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 (5-3جدول )
 دو  اقراي الطالب في الضفة الاربية وعزة أعداد مؤسسات التعليم العالي المستفيدة من صن 

 المجموع  عدد الكليات  عدد الجامعات

13 15 28 

 
 (5-4جدول )

 في الضفة الاربية وعزةمؤسسات التعليم العالي المستفيدة من خدمات صندو  اقراي الطالب 
 اتالكلي الجامعات 
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 ؟؟؟2016-2014خيل السنوات من السؤال الثاني : ماهي مخصصات االقراي الممنوحة 
 (5-5جدول رقم )

 المخصص بالدينار االردني  السنة 

2013-2014 7192500 

2014-2015 7056500 

2015-2016 7435500 

 
 السؤال الثالث :ماهي نسب االسترداد و التحصيل النقدي و للقروي الممنوحة ؟؟؟

 
 (5-6جدول )

  االسترداد النقدي للقروي الممنوحة
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 (2016-2012( مجموع المبالغ المحصله للسنوات )5-1شكل رقم )

 ؟؟؟ المعتمدة لد  ادارة صندو  االقراي  سداد القريليات آالسؤال الرابع : ماهي 
 

 يتم السداد عبر المنافذ التالية 
 نقدا من البنوك 

 نقدا من وزارة المالية 
 من الطلبة على مقاعد الدراسة 

 
  ؟؟؟مستو  كفاءة التحصيل و االسترداد النقدي و مقارنة بمعدل االقرايالسؤال الخامس :ماهو 
 ( مستو  كفاءة التحصيلواالسترداد النقديو5-6جدول رقم )                      

 
 

مليون نص  دينةار 2مليون و3تظهر االحصاءات الرسمية ان معدالت استرداد مبالغ االقراي تراوحت بين 
 م 2016-2011للسنوات ما بين 
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السةةؤال السةةادس :هةةل لةةد  ادارة صةةندو  االقةةراي توجهةةات لتبنةةى افكةةار مبتكةةرة رياديةةة لتطةةوير اليةةة العمةةل 
 ؟؟ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع 

هةو تطةةوير بيئةةة  2013أهةةم نتةائج اجتمةةاع مجلةس ادارة الصةةندو  فةي العةةام مةن  مةةراد عبيةد الةةى ان .دأشةار 
تكنولوجيةةا المعلومةةات فةةي الصةةندو  وان ادارة الصةةندو  تتعامةةل باريحيةةة كبيةةره لتبنةةي اي افكةةار تطويريةةة مةةن 

 شأنها رفع كفاءة االداء وخاصة االفكار الريادية .
 توظيف تقنية النقود االفتراضية واستخدام الفضاءات االفتراضية يرفع من السؤال السابع :هل تعتقد أن 

 مستو  كفاءة التحصيل في الصندو  ؟؟
أشار أ. مراد عبيد الى ان الفكرة جديدة وبحاجة الى التركيز على العديد من االعتبارات الهامة خاصة كيهيةة 

جةر المحتسةب للطالةب لةيس فقةا لسةداد القسةا تشبيك القطاع الخا  وكيهية احتساب النسبة المئويةة مةن اال
بةةل لتةةوفير متطلبةةات تشةةايلية النجةةاز المهمةةات المطلوبةةة منةةه بمةةا يكفةةل عةةدم اثقةةال كاهلةةه بتلةةك المصةةاريف 

% كتكةةاليف تشةةايلية التمةةام المهمةةه المطلوبةةة منةةه .ولكةةن 40% لسةةداد القسةةا و60واقتةةرح ان تكةةون النسةةبة 
 تثمار والتطوير .الفكرة تشكل ارضية خصبة قابله ليس

السةةؤال الثةةةامن : مةةةا هةةي توقعةةةاتكم السةةةتجابة القطةةاع الخةةةا  للتشةةةبيك مةةع مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي  وادارة 
 الصندو  ؟؟؟؟

الخطةةةا القطةةةاع الخةةةا  مةةةن أهةةةم اهةةةدات مةةةع تشةةةبيك الأشةةةار االسةةةتاذ نائةةةل زيةةةدان مةةةدير االقةةةراي الةةةى ان 
تقطاب الكفةةةاءات والخةةةريجين ومصةةةدر حقيقةةةى للتاذيةةةة االسةةةتراتيجية للتعلةةةيم العةةةالي وهةةةو عنصةةةر حيةةةوي السةةة

الراجعه حول المهةارات الفعليةة اليزمةة للتعلةيم العةالي وخاصةة التعلةيم التقنةي .واذا تةوافرت  االرضةية الجاذبةة 
 للقطاع الخا  فانه سيساهم وبكفاءة في انجاح الفكرة .

 
 االقراي ؟؟؟السؤال التاسع : هل لد  الصندو  مصادر اخر  لتمويل عمليات 

 تشير االحصاءات الرسمية  ان الصندو  يعتمد على مجموعه من مصادر التمويل من اهمها 
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 ( مصادر تمويل صندو  االقراي5-7جدول رقم )

 
 
 
 
 

 ثانيا : عرض ومناقشة اداة الدراسة "االستبانة ": 
 

 توزيع افراد العينة حسب النوع االجتماعي 
 (5-8جدول)

 النوع االجتماعي توزيع افراد العينة حسب 

 النسبة المئوية العدد الجنس
 58.5 117 انثى
 41.5 83 ذكر

 100.0 200 المجموع
وهي نسبة متقاربة جدا مع االحصاءات الرسمية  % ذكور41.5% من العينة انار58.5اظهرت نتائج العينة ان 

. % انار مما يدعم تمثيل العينة لمجتمع الدراسة 58.1ذكور و41.9لصندو  اقراي الطالب والبالاة   
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 ( توزيع افراد العينة حسب النوع االجتماعي 5-2شكل رقم )

 
 

 
 توزيع افراد العينة حسب عبيعة التخصص:

 
(5-9جدول )  

 توزيع افراد العينة حسب عبيعة التخصص 
 

 النسبة المئوية العدد التخصص
 33.5 67 علوم عبيعية
 66.5 133 علوم انسانية

Total 200 100.0 
 

%  وهةةةي نسةةةبة متقاربةةةة جةةةدا 66.5اظهةةةرت  نتةةةائج العينةةةة ان نسةةةبة المقترضةةةين مةةةن التخصصةةةات العلميةةةة 
 %62ماحصاءات صندو  االقراي بنسبة بنسبة 

قاربةة مةع احصةاءات % مةن العينةة وهةي نسةبة مت33.5كما ان نسبة المقترضين من التخصصةات االنسةانية 
الباحثةةةات النتةةةائج الةةةى ارتفةةةاع القسةةةا  عةةةزو% وت38مةةةن التخصصةةةات االنسةةةانية البنسةةةبة صةةةندو  االقةةةراي 

 الدراسي للتخصصات العلمية وعول مدة الدراسة مقارنة بالتخصصات االنسانية 

117 83

200

58.5 41.5
100

0

200

400

انثى ذكر المجموع

العدد

النسبةالمئوية
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توزيع افراد العينة حسب عبيعة التخصص  (5-3شكل رقم )                   

 
 
 
 
 

 توزيع افراد العينه حسب الحصول على قرض 
(5-9جدول رقم )  

 النسبة المئوية العدد حاصل على قري
 54.0 108 نعم
 46.0 92 ال

Total 200 100.0 
% من ممفردات العينة حاصلة على قري وهذه النسبه توجه االنظار الى اهمية الدور الذي 54تظهر الدراسة ان 

 يلعبه صندو  اقراي الطلبه 
 توزيع افراد العينة حسب عبيعة مؤسسة التعليم العالي 

(5-10جدول رقم )  
 

 النسبة المئوية العدد نوع مؤسسة التعليم العالي
1 141 70.5 
2 36 18.0 
3 23 11.5 

Total 200 100.0 
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100

150

200

علومطبيعية علومانسانية Total

67

133

200

33.5
66.5

100
العدد

النسبةالمئوية



33 

 

من مفردات العينة ينتمون الى جامعات  70.5تظهر النتائج ان   

 
 توزيع افراد العينة حسب عبيعة مؤسسة التعليم العالي  (5-5شكل رقم )                   

 

0

50

100

150

200

جامعة كلية كليةجامعية
متوسطة

Total

141

36 23

200

70.5

18 11.5

100
العدد

النسبةالمئوية
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  استجابات مفردات العينة حول مخططات السداد

 

 

  

 

 

% من المقترضين تنوي السداد بعد الحصول على وظيفة اخذين بعين االعتبار 52اظهرت النتائج ان ما نسبته 
% تنوي السداد بعد التخرج مباشره وهي 39مستويات البطالة المرتفعة  بين الخريجين في فلسطين . وان ما نسبته 

الباحثات النتيجة الى الصورة النمطية التي تكونت % التنوي السداد وتعزو 8.5نسبة جيدة . كما اظهرت الدراسة ان 

مجانية القري وانه ممول من الدول الخارجية والحاجة لسدادة من قبل الطلبة  لد  المجتمع الفلسطيني حول   

 

 

 

 

 

اذا كنت حاصًي على قري يرجى اجابة السؤال التالي : ما هي مخططاتك لسداد 
 العدد القري ؟

النسبة 
 المئوية

 %39 78 بعد التخرج
 52.5% 105 بعد العمل

 8.5% 17 ال أنوي السداد
Total 200 100% 
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100
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200

العدد النسبة المئوية

بعد التخرج

بعد العمل

ال أنوي السداد

Total
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 مجاالت البحث 

 مفتاح تحليل مستو  الوعي واالدراك 

 الحد االدنى  الحد االعلى  مستو  الوعي

 1 1.66 متدني

 1.67 2.33 متوسا 

 2.34 3 عالي

 

 

 Mean االسئلة
Std. 

Deviation % النسبة المئوية 
 المستو  

أثق بالتعاميت االلكترونية التجارية عبر 
 (...الحاسوب ) الدفع و تسديد الفواتير

2.51 .687 
83.5 

 عالي

 متوسا 76.7 723. 2.30 الحسابات االلكترونية آمنة
 عالي 78.0 766. 2.34 أدرك المقصود بالنقود االلكترونية
 متوسا 66.3 839. 1.99 سبق و تعاملت بالنقود االلكترونية
 متوسا 55.5 804. 1.67 لدي معرفة بعملة البيتكوين

يشكل سداد القري الجامعي مصدر أر  
 لي

2.33 .809 
77.7 

 متوسا

 عالي 81.8 769. 2.46 أفضل االعفاء الجامعي عن القروي
  74.7 791. 2.24 الدفع النقدي أفضل عريقة لسداد القري
افضل وجود بدائل لسداد القري بطر  

 أخر  
2.46 .715 

81.8 
 عالي

لدي مهارات يمكن استخدامها لسداد 
 القري

2.29 .774 
76.3 

 متوسا
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يمكنني التطوع بساعات عمل بداًل من 
 السداد النقدي

2.48 .708 
82.5 

 عالي

 عالي 78.8 751. 2.37 أن يتحول أجرك لسداد القري الجامعي
أن تعتبر هذا األجر فرصة لك لترويج 

القطاع الخا مهاراتك مع   
2.45 .685 

81.7 
 عالي

 متوسا 76.67 0.311 2.30 المتوسا العام

83.5

76.7 78

66.3
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77.7
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%( وتعزو 83.5تظهر النتائج ان اعلى نسبة حصلت عليها  بارة الثقة بالتعاميت االلكترونية عبر الحاسوب )
والتي تتقن التعامل االلكتروني اضافة الى  الباحثات النتيجة الى كون الفئة المستهدفة من فئة علبة التعليم العالي

 انتشار الشراء عبر وسائل التواصل االجتماعي والتسويق االلكتروني في فلسطين .

جاء في المرتبة الثانية  بارة و يمكنني التطوع بساعات عمل بدال من السداد النقدي و وحصلت على نسبة 
%وهذه النتيجة تدعم الدراسة السوقية المكانية توظيف تقنية البيتكوين في صندو  اقراي الطالب 82.5  

 

افضل وجود  وو بارة وامعي عن القرويافضل االعفاء الج و(  بارتي81.8مكرر بنسبة ) الثة وجاء في المرتبة الث
... وهذه النتيجة تدعم التوجه واالستعداد النفسي لقبول فكرة المشروع  وبدائل لسداد القري بطر  اخر    
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هذه  81.7في المركز الخامس حصلت  بارة وان اعتبر االجر فرصة لترويج مهاراتك فيي سو  العمل و بنسبة 
الذي يؤر  الخريجين عند التوجه للبحث عن العمل في عل القطاع الخا  النسبة تشير الى الهاجس النفسي 

.لسنوات الخبرة وعدم معرفتهم بقدرات الطالب الحقيقة   

78.8في المرتبة السادسة حصلت  بارة و ان يتحول االجر الى سداد القري الجامعي و وحصلت على نسبة   

من عبئ سداد القري .وتعزو الباحثات النتيجة الى رغبة الطلبة في التخلص   

% وهذه النسبىة 78في المرتبة السابعة جاءت  بارة و ادرك المقصود بالنقود االلكترونية ووحصلت على نسبة 
التتعاري مع نسبة الثقة بالتعاميت االلكترونية التجارية بل تؤكد الثقة بالتعامل العام بااللكترونيات نظرا لتطور 

حاربة وسائل القرصنة ت وماالقدرة علىى حماية الحساب  

% وهذه  77.7في المرتبة الثامنة : حصلت  بارة يشكل سداد القري الجامعي مصدر ار  للمقتري بنسبة 
 النمسبة تؤكد استجابات العينة على البحث عن مصادر بديله لسداد القري.

سابقتين وتعزو الباحثات النتيجة في المرتبة التاسعة حصلت  بارة الحسابات االلكترونية امنة وهي تدعم العبارتين ال
 لتطور الثقافة االلكترونية لد   المجتمع الفلسطيني .

%وهي نتيجة اخر  تدعم قبول فكرة 76.3في المرتبة العاشرة حصلت  بارة ولدي مهارات لسداد القريو بنسبة 
 المشروع وامكانية تطبيقه.

وتعزو الباحثات النتيجة الى عدم 74.7د القريوبنسبة في المرتبة الحادية عشرة والدفع النقدي افضل عريقة لسدا
 توفر بدائل حقيقة امام الطالب لسداد القري وان المطروح في الدراسة مازال حلوال افتراضية .

% وعلى الرعم من انخفاي 66.3في المرتبة الثانية عشرة حصلت  بارة وسبق وتعاملت بالنقود االلكترونية و بنسبة 
مقارنه بالعبارات االخر  في االستبانه اال انها مؤشر قوي علىة انتشار الثقافة االلكترونية والتوجه نسبة هذه العبارة 

 نحو التسويق الرقمي لد  المجتمع الفلسطيني .

وان اقل نسبة حصلت عليها  بارة ولدي معرفة بعملة البيتكوين و وتعزو الباحثات النتيجة لحداثة العملة والتعامل بها 
ادها من اي من الدول العربية . وعد اعتم.  
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 الدراسة السوقية للمشروع :
 ( 5-11انظر جدول )عند احتساب متوسا اعداد الطلبة المتقدمين للحصول على قري 

 (5-11جدول رقم ) 
 2016-2014متوسا عدد الطلبات المقدمة للحصول على القروي 

 الطلباتمتوسا عدد  فصلين دراسيين–عدد الطلبات المقدمة  السنة

2014 68903 
60301 2015 65979 

2016 46022 
 2016-2014المصدر : االحصاءات الرسمية عير المنشورة لصندو  االقراي الفلسطيني

 
باالسةتناد الةى نتةائج االسةتبانة و  60301يظهر الجدول السابق ان متوسا اعداد المتقدمين للحصول على قري بلةغ 

باسةةةتخدام مهةةةاراتهم فةةةي مهمةةةات مدفوعةةةة االجةةةر  لتسةةةديد اقسةةةاا القةةةري المترتةةةب علةةةيهم %(ابةةةدو رعبةةةتهم 76فةةةان )
انظةةر شةةكل  )توظيف المهةةارات بمهمةةات مدفوعةةة االجةةر (بةةافتراي ان ثلةةث الطلبةةات يمكةةن ان تتبةةع المسةةار الحةةديثو 

 (5-6رقم )

 
 

يمكةةن ان تتوجةةه النتهةةاج المسةةار الحةةديث فةةي سةةداد القةةري مةةن خةةيل االنةةدماج مةةع علةةب  20000فةةان مةةا يقةةارب 
 القطاع الخا  لتنفيذ مهمات تخصصيه مدفوعة االجر 

 وعند احتساب مخصصات القروي المدفوعة للسنوات الثير انظر جدول 
 (5-12) جدول رقم 

المساراتالمقترحة

للحصول

علىقرض

مسارتوظيفالمهارات

سدادالقرضعبرتنفيذ
مهماتمدفوعةاالجرللقطاع

الخاص

المسارالتقليدي

سدادالقرضحسبالنظام
المتبعحاليافيالصندوق



40 

 

 2016-2014متوسا عدد الطلبات المقدمة للحصول على القروي 
 مبالغ االقرايمتوسا  فصلين دراسيين–مخصصات االقراي  السنة

2014 7192500 
7228166 2015 7056500 

2016 7435500 
 2016-2014المصدر : االحصاءات الرسمية عير المنشورة لصندو  االقراي الفلسطيني

( على ثلث الطلبات المقدمة للحصول على قري فان المبلغ المتوقع الحصةول عليةه 7228166وبقسمة هذا العدد )
 .دينار 2409388سنويا وفق هذه الطريقة يساوي 

فان المبالغ المستردة وفق هذه النظرية ستكون وتحليل الحساسية و   IFوعند رسم سناريوهات اتخاذ القرار وفق نظرية 
 على النحو االتي 
  على النحو االتي فان النتائج ستكون 

 ( جدول )
 المبالغ المتوقع استردادها البيان السيناريوهات

 دينار 5493406%=76*7228166 % من الطلبات تتبع المسار الحديث 76 السيناريو المتفائل 

 دينار 3614083 %=50*7228166 % من الطلبات تتبع المسار الحديث50 السيناريو العادي 

 دينار 2168449.8%=30*7228166 % من الطلبات تتبع المسار الحديث30 اريو المتشائم السين

يظهر النتائج انه في احسن السيناريوهات فةان المبلةغ المتوقةع اسةترداده لصةالح الصةندو  وفةق المسةار المقتةرح حةوال 
 مليون دينار اردني 5

  مليون دينار 2وان اسوأ السيناريوهات تشير الى احتمالية استرداد مايقارب 
 .ان النظام المقترح يحسن كفاءة اداء االسترداد النقدي لصندو  االقراي البحث  تدعم قبول فرضية هذه النتائج 
 
 

 النتائج :
 اظهرت الدراسة النتائج التالية :



41 

 

 في مجال فرضية البحث :اوال: 

 قبول الفرضية البديلة التي تنص على

 :1H يمكن توظيف تقنية البيتكوين في تحسين آلية عمل نظام االقراي الفلسطيني  : 

 ورفض الفرضية البديلة التي تنص على 
:H0  ال يمكن توظيف تقنية البيتكوين في تحسين آلية عمل نظام االقراي الفلسطيني . 

 ثانيا في مجال مدى تحقيق اهداف البحث :
 يمكن اعتبار المسار االلكتروني الية بديله جيدة في حال تبنيها من قبل صندو  االقراي  -1
المحفظةةةة االلكترونيةةةة –البنةةةك االلكترونةةةي –شةةةكلت الكينونةةةات االفتراضةةةية الةةةثير) المةةةنجم االلكترونةةةي  -2

 (عيقة تشاركية تبادلية بين اعرات العيقة االقراضية .
–اثبتت النتائج توجه عام من قبل القطاع االخا  ليندماج في عيقة تشاركية جاذبة )تحقيةق مصةالح  -3

 سعر اقل= عيقة ربحية  (
ان لجوء الطالب للبحث في نظريات ومهارات تخصصه رفعت من مستو  التخصصية العلميةة وامكانيةة  -4

 الوصول الى احترافية مهنية والحصول على خبره عمليه 
 
 عند فحص المتغير التابع )كفاءة االداء ( ثالثا:

 اثبت النظام جدارة الباس بها في مجاالت 
 االسترداد النقدي 

 مشاركة القطاع الخا  
 تحفيز الطالب على االبداع والبحث 
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 التوصيات:
 توصي الباحثات بمايلي :

تبني المسار االلكتروني لعملية االقةراي كمرحلةى تجريبيةة بةالتوازي مةع المسةار التقليةدي المتبةع مةن قبةل  -1
 صندو  االقراي حاليا 

 امكانية تطوير النظام لتحقيق كفاءة اعلى في االنجاز وذلك كونه نموذج تجريبي  -2
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,  2لعملي , عمان :دار صفاء , ا ) عليان , عنيم ( , أساليب البحث العلمي األسس النظرية و التطبيق ا .3
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44 

 

 مالحق ...ال
 

 ( تعليمات صندوق اقراض الطلبة . 1ملحق رقم )

 شروط التقدم لقرض :  

دبلوم المتوسط أن يكون المتقدم طالبا منتظما في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجا من الناحية المادية ) في برنامج البكالوريوس أو ال .1
 .  (فقط

 .على األقل أن يكون قد اجتاز بنجاح فصال دراسيا .2
 . % لطلبة الدبلوم أو ما يوازيه60% لطلبة البكالوريوس و 65أن ال يقل المعدل الدراسي التراكمي للطالب عن  .3
 .أن ال يكون الطالب مستفيدا  أو حاصال على منحة جامعية أو منحة تفوق أو مساعدة مالية من أي مصدر آخر تفوق حاجته .4
 .( ساعة معتمدة في الفصل الذي تقدم به للحصول على القرض أو المنحة 12قل ) أن يكون الطالب المرشح مسجال  على األ .5

 :مالحظات
% من رسوم الساعات الدراسية 75نسبة القرض التي يحصل عليها الطالب يتم حسابها بناء  على معايير الحاجة وأعلى نسبة قد يحصل عليها الطالب هي  .1

 .( فقط ) بدون رسوم التسجيل، انترنت،،،،الخ
دينار أردني بأي حال من األحوال للطالب الواحد في الفصل الدراسي  1000( ال تتجاوز قيمة القرض التي يقدمها الصندوق عن 1إضافة الى المالحظة رقم ) .2

 .الواحد
 .(طلبة التعليم الموازي : تحسب رسومهم الدراسية حسب الرسوم المعتمدة العادية ) ليس حسب أسعار الدراسة الموازية .3

 التقدم لقرض : 2/1/6
طينية لمدة في بداية كل فصل دراسي يقوم صندوق اإلقراض باإلعالن عن بدء استقبال طلبات القروض للطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي الفلس

 :زمنية محددة، وعلى الطالب الراغب بتقديم طلب إجراء التالي
 .من خالل الحساب الخاص بالطالب رابط الخدمات اإللكترونية تعبئة الطلب من خالل .1
طلب وتدقيقه، وفي  ُيسلم الطالب جميع الوثائق والمستندات الثبوتيه المطلوبة منه لعمادة شؤون الطلبة ويتم تدقيق طلبه مباشرة ويستلم نموذج إثبات تقديم .2

 . الة لم ُيِتم الطالب هذه الخطوة ، يعتبر طلبه غير مكتمل وال ينظر فيهح
 .قم سري جديدفي حالة فقدان الطالب اسم المستخدم و/ أو الرقم السري الخاص به عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته التعليمية ليتم تزويده بر  .3

 معايير قياس الحاجة : 3/1/6
اعتمد الصندوق على عدة معايير لقياس حاجة الطالب المالية، اطلق عليها معايير الحاجة، ويتم اجراء القياس بشكل الكتروني،  خالل العاميين السابقين

 :وتلخصت هذه المعايير بالبنود التالي
 .الطلبة المسجلون كحاالت اجتماعية لدى الحكومة أو وكالة الغوث .1
 .دخل األسرة السنوي  .2
 .عدد أفراد األسرة .3
 .الطلبة الجامعيين باألسرةعدد  .4
 .سكن الطالب مع أهله أو في سكن طلبة أو مستأجر .5
 .وضع البيت لألسرة : ملك أو إيجار .6
 .حياة أو وفاة الوالدين .7
 .وجود حاالت خاصة باألسرة مثل اإلعاقة والمرض المزمن .8

ت وهدم البيوت واالضرار التي يلحقها االحتالل االسرائيلي بالشعب ويسعى الصندوق حاليا  لتطوير هذه المعايير لتكون أوسع وأشمل، بالنظر في االعتقاال
 .الفلسطيني، كذلك االطالع على اوضاع االسر الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة

http://eservices.iqrad.edu.ps/
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 بورصات تداول البيتكوين ( 2ملحق رقم )

 BTC Chinaبورصة  •
 Huobiبورصة  •
 OKCoin بورصة •

 
 وتداولها آلية عمل البيتكوين (  3ملحق رقم )

على وجود شبكة تتشارك جسرا عاما يسمى سلسلة البلوكات. يحتوي على كل معاملة تم إرسالها ، ويتمكن الكمبيوتر الخاص  تقوم آلية عمل البيتكوين
يسمح لجميع المستخدمين بالمستخدم من التأكد من صالحية أي معاملة، والتي تكون محمية بواسطة توقيع إلكتروني يتوافق مع العنوان المرسل منه، مما 

 . بالتحكم الكامل في إرسال عمالت البيتكوين من خالل المحافظ الخاصة بهم

يقوم بتوفير محفظة بيتكوين شخصية ويسمح للمستخدم بإرسال  برنامج حاسوب من وجهة نظر المستخدم فالبيتكوين ال شئ أكثر من كونه
  . البيتكوين واستقبال

ا سجل لتعقب البيتكوين وأماكن تواجدها.هو سجل عام يحفظ كم بيتكوين موجود في كل عنوان بيتكوين، أي أنه أسا سلسلة البلوك  س 

دوالر لتشهد بعدها ارتفاعا  متزايدا ، مدفوعا   15كوين في عّدة أسواق مقابل العمالت الرئيسّية، حيث تم تداولها في بداية هذا العام بأقل من -يتم تداول البيت
 1000دوالر للواحدة منها وحاليا يتم تداولها فوق مستوى الـ  1200لى أن تجاوزت بعملّيات شراء من مستثمرين صينيين يقومون بنقل أموالهم الى الخارج، إ

  .دوالر

 (2. 2013)زين البيالني .

 

  تعدين عملة البيتكيون   ( 3ملحق رقم )
أصبحت تقوم بهذه العملية اآلن  األجهزة المتطورة التي الحواسيب أو   ال تعدو أن تكون إال حسابات معقدة و حل شفرات من طرف عملية التنقيب أو التعدين

أو التكثل ،  "BLOCK " عوض الحواسيب التي لم تعد قوتها تسمح بفك الشفرات التي تزداد صعوبتها مع الوقت نظرا للتنافس الحاد من أجل فك شفرة البلوك
، فعند حل شفرة  عملة البيتكيون  ن قامو ببناء خورزمياتحيث أن من يقوم بفك الشفرة أوال ، يحصل على المكافئة التي تم تحديدها من طرف المبرمجين الذي

   : المكافئة و التي هي كالتالي  كل تكثل أو بلوك يحصل من قام بفكها على
ما مقداره  20122أي أواخر سنة  ،بيتكيون عند حل شفرة كل بلوك 50كانت المكافئة هي  2012و إلى أواخر سنة  2008سنة  البيتكيون  عند ضهور

ألف بلوك ، و علما أنه يتم تخفيض هذه المكافئة إلى النصف كل أربع سنوات تقريبا ، و  210بيتكون بحل شفرات عدد بلوكات يساوي  10.500.000
بيتكيون ( بحلول سنة  1مليون ساتوشي =  100هكدا فإن هذه الخوارزمية ستستمر بهذا المنوال حتى يتم انتاج آخر ساتوشي )أصغر وحدة للبيتكيون ، 

 . عملية التعدين و بالتالي توقف البيتكيون  ليتوقف نهائيا انتاج 2140
 : التعدين عن طريق تتبيت برنامج -أوال 

و  شبكة البيتكوين بته على حاسوبك الخاص و خالل تشغيله تكون قيد اإلتصال معثالذي ت برنامج التعدين من خالل عملة البيتكوين الحصول على عملية
من محفظات جميع  إرسال و استقبال البيتكوين أي التحقق من عمليات "block" يبدئ بالقيام بحسابات معقدة و فك شفرات البلوكبالتالي فإن حاسوبك 

بالتالي الحصول عليه على حسب إمكانيات جهازك و   و بتعدين البيتكوين عبر العالم و هذه العملية هي بمتابة حفر و تنقيب لذالك يسمى البيتكوين مستعملي
 .و كلما كانت مميزات حاسوبك أفضل كلما ربحت أكثر وته،ق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
http://www.matrix219.com/eg/2016/10/03/bitcoin/
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و تزداد تعقيدا مع مرور الوقت و بالتالي   عملية معقدة نوعا ما و تستهلك موارد الحاسوب من خالل البرنامج المتبت من على جهازك تعدين البتكوين
على نفس  بالتعدين جماعيا لمكافئة لوحدك ، هكدا أصبح المعدنون يقومون و مهما كانت قوة جهازك أن تحصل على ا من المستحيل  مردودية أقل، و حاليا

يمكن أن نقول  "pool" بوول أو حتى جماعيا في شكل (solo) البلوك من أجل حل شفرته ، يتم اقتسام المكافئة كل على حساب قوة جهازه ،التعدين لوحدك
ظهرت مجموعة من المواقع هي نوعا ما تقوم بهذه العملية بدال منك أو باألحرى بدال من حاسوبك  لهذا ازدياد صعوبة فك التشفير ،   أنه غير مربح نهائيا مع

 Hash/s بالهاش في الثانية الك بأنها تكتري لك مساحات يكون تقييمهاذو 
لتي يوفرها الموقع وهذا ما نسميه ا (contrats) و باشتراكك في هذه المواقع عن طريق شراء احدى العقود الحفر أو التعدين هي وحدة معامل الهاش و

 . بالتعدين السحابي
 

 : التعدين السحابي -تانيا 
ناء العمل عليه و كدا مستقبال، لهذا ثاستغالل طاقات و موارد حاسوبك و بالتالي التأتير على كفائته أ من الجهاز برنامج تعدين البيتكوين لعل من سيئات

التعدين  توفر للمشتركين بها امكانية هذه الشركات  عملة البيتكيون  في شراء أجهزة متطورة دورها القيام بتعدين (شركات تقوم باإلستثمار )ظهرت
و كلما  التعدين و بالتالي "GHS" بكراء مساحات تسمى الخاص بحاسوبك أو من خالل المعالج، تقوم  يعني عوض العمل من خالل كارت الشاشة  سحابيا

 .كلما كان المردود أكبر اشتركت بمساحات أكبر
 
المواطنين  الحظر البنك المركزي الصيني على المؤسسات المالية في البالد، من تقديم خدمات تتعلق بالعملة االفتراضية بتكوين، محذرا في ذات الوقت  8/1/6

 .من مخاطر التعامل بها على اإلنترنيت

البالد، من تقديم خدمات تتعلق بالعملة االفتراضية بتكوين، محذرا في ذات الوقت المواطنين من حظر البنك المركزي الصيني على المؤسسات المالية في 
 مخاطر التعامل بها على اإلنترنيت.

ن اف البنك أوجاء في إخطار مشترك للبنك مع أربع وزارات حكومية، أن على المؤسسات المالية االمتناع عن قبول العملة االفتراضية كغطاء قانوني، وأض
 بإمكان المواطنين المخاطرة باستخدام العملة االفتراضية، ولكن على مسؤوليتهم.

 ويهدف المصرف من هذا التحذير، إلى حماية المواطنين والعملة الوطنية ومواجهة غسل األموال وحماية االستقرار المالي.

 ن العمالت االفتراضية فقاعة ال قيمة لها.في غضون ذلك اعتبر رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي السابق، آالن غرينسبان أ

 دوالرا. 1125الجدير بالذكر أن سعر صرف العملة االفتراضية "بيتكوين" سجل مستوى قياسيا نهاية الشهر الماضي، ووصلت ألول مرة في تاريخها عند نحو 

 دوالرا. 13بداية العام عند مرة عن مستوياتها في  80وكانت البيتكوين قد ارتفعت خالل العام الحالي فقط أكثر من 

 أسماء المحكمين ألداة البحث واالستبانة و ( 4ملحق رقم )

 الدرجة العلمية المسمى الوظيفي االسم الرقم

 دكتوراة علم النفس محاضر قسم العلوم اإلدارية د.أسماء عزال 1

 ماجستير إدارة االعمال محاضر قسم العلوم اإلدارية أ.لبنى البزرة 2
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 مصادر اداة البحث والمقابلة المقننه و-( أعضاء صندو  النقد 5رقم )ملحق 

 قائم باعمال صندو  االقراي الفلسطيني  مراد عبيد .أ -1

 قائم بأعمال مدير دائرة االقراي  نائل زيدان.أ -2

 

 ( اسئلة المقابلة 6ملحق رقم )

 السؤال االول : ماهي الفئات  المستفيده من صندو  اقراي الطالب؟؟؟

 ؟؟؟2016-2014السؤال الثاني : ماهي مخصصات االقراي الممنوحة خيل السنوات من 

 السؤال الثالث :ماهي نسب االسترداد و التحصيل النقدي و للقروي الممنوحة ؟؟؟

 السؤال الرابع : ماهي آليات سداد القري المعتمدة لد  ادارة صندو  االقراي  ؟؟؟

 لتحصيل و االسترداد النقدي و مقارنة بمعدل االقراي؟؟؟السؤال الخامس :ماهو مستو  كفاءة ا

 رع ؟؟السؤال السادس :هل لد  ادارة صندو  االقراي توجهات لتبنى افكار مبتكرة ريادية لتطوير الية العمل ومواكبة التطور التكنولوجي المتسا

 ت االفتراضية يرفع من مستو  كفاءة التحصيل في الصندو  ؟؟؟السؤال السابع :هل تعتقد أن توظيف تقنية النقود االفتراضية واستخدام الفضاءا

 السؤال الثامن : ما هي توقعاتكم الستجابة القطاع الخا  للتشبيك مع مؤسسات التعليم العالي  وادارة الصندو  

  السؤال التاسع : هل لد  الصندو  مصادر اخر  للتمويل ؟؟؟
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 ( استبانة البحث 7ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كلية فلسطين التقنية / رام هللا للبنات

 قسم العلوم اإلدارية و المالية 

 استبانة بحث 

 عزيزي/تي الطالب/ة المحترم/ة .

البكالوريوس في تخصص تقوم الباحثات باجراء دراسة حول آليات السداد االلكتروني للقري الجامعي و بدائله المتاحة و ذلك استكمااًل للحصول على درجة 
( أمام العبارة التي تناسبك , علمًا بأن البيانات ستستخدم ألعراي البحث العلمي فقا , و Xاالدارة التقنية من كلية فلسطين التقنية أرجو التكرم بوضع اشارة )

 تحظى بسرية تامة .

 مع االحترام

 هبة عواد-دعاء صيح-الباحثات : ميمونة عارت 

 ت الديموعرافية أواًل : البيانا

 

 ثانيًا : مجال فقرات البحث 

 معاري محايد  موافق العبارة  الرقم

 المجال األول : التعامل االلكتروني

    أثق بالتعاميت االلكترونية التجارية عبر الحاسوب ) الدفع و تسديد الفواتير...(   1

    الحسابات االلكترونية آمنة 2

    المقصود بالنقود االلكترونية أدرك 3

 أنثى  ذكر  الجنس

 علوم انسانية  علوم عبيعية  عبعة التخصص

 ال  نعم  حاصل على قري

 كلية جامعية متوسطة كلية جامعة  نوع مؤسسة التعليم العالي

اذا كنت حاصًي على قري يرجى اجابة السؤال التالي: ما 
 هي مخططاتك لسداد القري .

 ال أنوي السداد        بعد العمل  بعد التخرج 
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    سبق و تعاملت بالنقود االلكترونية  4

    لدي معرفة بعملة البيتكوين 5

 المجال الثاني : سداد القري الجامعي

    يشكل سداد القري الجامعي مصدر أر  لي  6

    أفضل االعفاء الجامعي عن القروي  7

    الدفع النقدي أفضل عريقة لسداد القري  8

    افضل وجود بدائل لسداد القري بطر  أخر   9

    لدي مهارات يمكن استخدامها لسداد القري 10

    يمكنني التطوع بساعات عمل بداًل من السداد النقدي  11

 المجال الثالث : تحفيز االبداع

 الدراسة هل تفضل :اذا توفر لك فرصة العمل بأجر أثناء 

    أن يتحول أجرك لسداد القري الجامعي 12

    أنك تعتبر هذا األجر فرصة لك لترويج مهاراتك مع القطاع الخا   13

 (8)لحق رقمم

على رارساتوشيمشتقةPJوحد 
منالجني الفلسطيني

وتقدرp-coinوهيعملةجزئيةمن
ديناراردني قيمتهاالدفتريةب

مشتقةمن p-coinوحد 
Palestinian coin على رارBCOIN 
دنانيراردني  وتقدرقيمتهاالدفتريةب

كونالصندوقواالقساطتسددبالديناراالردني
الىاالن
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 (9ملحق رقم )

 
 (10ملحق رقم )

  
 


