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 لمشركةثر االقتصاد الرقمي عمى البيئة التجارية أ

 القانون التجاري / د. أحمد محمود المساعدةأ.م.

 الملخص
 التجارية هتدف ىذه الدراسة اىل الًتكيز على امهية دور االقتصاد الرقمي يف اغبياة التجارية بشكل عام وعلى حياة الشركات

وأثر ربركات االقتصاد الرقمي على تنمية  األنشطة التجارية. ويف ظل التطور التكنولوجي من خالل شبكة االنًتنت  ،بشكل خاص
وظهور الكثَت من التحوالت على اؼبستوى االقتصادي ، حيث اضحى تأثَت  ،اعبوانب االلكًتونية يف االنشطة التجاريةـبتلف واستخدام 

اقتصاديات الدول، اليت تعمل على تدعيم ذبارهتا اػبارجية ، الشركات فحسب ، بل امتد ذلك ليطول  ليس على مستوى ىذا التطور جلياً 
ففي ىذا اجملال  وحصد االرباح.حيث اصبحت تلك الوسائل )االلكًتونية( من اقبع الوسائل يف القدرة على اؼبنافسة يف تسويق اؼبنتجات، 

تنبو ؽبذا اعبانب تجاري االلكًتوين ، فقد كان ىذا اؼبوضوع ؿبل اىتمام اؼبشرع االردين، الذي ويف ظل االىتمام  اؼبتزايد يف تنمية السوق ال
 .  2001لسنة  85تناول تنظيم التعامالت االلكًتونية ، من خالل اصدار قانون اؼبعامالت االلكًتونية االردين رقم عندما 
وتعتمد الدراسة على ربليل اآلراء الفقهية ومناقشتها ، ومل تغفل الدراسة ، وسيعتمد الباحث يف ىذا البحث اؼبنهج الوصفي التحليلي    

  .الرجوع إىل اؼبواقع اإللكًتونية اؼبتخصصة اليت تُعد من اؼبصادر اليت تستحق االىتمام حيث اهنا مصدرا لالذباىات التشريعية والفقهية 
بيان مفهوم االقتصاد وخصائصو  كمبحث أول  اللولتحقيق ىدف ىذه الدراسة قام الباحث دبعاعبة ىذا اؼبوضوع من خ

اد والتعرف على وتوضيح اوجو التفرقة بُت االقتصاد الرقمي والتجارة االلكًتونية يف اؼببحث الثاين، واخَتًا التعرف على أىم آثار االقتص
 يها.ويف ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأىم النتائج اليت مت التوصل إل. الرقمي يف اؼببحث الثالث.

 الكلمات المفتاحية: االقتصاد الرقمي، االقتصاد المعرفي ، التجارة االلكترونية، الشركة التجارية.
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Abstract 

This study aims to focus on the importance of the role of the digital economy in business life 

in general and the life of commercial companies in particular, and the impact of the movements of 

the digital economy on the development of business activities. In light of the technological 

development through the Internet and the use of various electronic aspects in business activities, and 

the emergence of many transformations at the economic level, where the impact of this development 

is evident not only at the level of companies, but extended to long economies of countries, which 

works to strengthen its foreign trade, where These means (electronic) have become the most 

effective means of competitiveness in the marketing of products, and the harvesting of profits. In this 

regard, and in light of the increasing interest in developing the electronic commerce market, this 

subject was the subject of the attention of the Jordanian legislator, who was alerted to this aspect 

when dealing with the electronic transactions organization through the issuance of the Jordanian 

Electronic Transactions Law No. 85 of 2001. 

    The study will be based on the analysis of the jurisprudential opinions and their discussion. 

The study did not neglect to refer to the specialized websites which are considered to be of interest, 

as they are a source of legislative and jurisprudential trends. 

In order to achieve the objective of this study, the researcher tackled this issue by presenting 

the concept of economics and its characteristics as a first study, identifying and clarifying the 

distinctions between the digital economy and electronic commerce in the second subject. Finally, 

Results reached 

Keywords: digital economy, knowledge economy, e-commerce, trading company. 

 

 المقّدمـة 
يشهده العلم من ثورة  تكنولوجية ذات انعكاس عام على اجملتمع بأسره وذات انعكاس خاص على اعبوانب التجارية ال نظراً  ؼبا 

 .( Digital economy ادي ، حيث ظهر نتيجة ؽبذه الثورة ما يسمى باالقتصاد الرقمي)سيما على واقع النشاط االقتص
االقتصاد الرقمي او ما يسمى عند البعض باالقتصاد االلكًتوين، حىت  ونتيجة لذلك اضحى التوجو العاؼبي وبشكل متسارع كبو

لنمو االنشطة االقتصادية ؼبختلف اؼبؤسسات التجارية ، حىت بدت نواتج وآثار االقتصاد الرقمي ظاىرة بصورة ىائلة ،  اساسياً  اصبح مرتكزاً 
على بيئة  ائج ثورة االقتصاد الرقمي ، كما اصبح ذلك ظاىراً حىت اصبحت ؿباًل لقياس قدرات الدول واؼبؤسسات فبا توصلت اليو من نت

لى بيئة اؼبؤسسات ، ومن خالل ما نرى من تقدم ىائل يف اعبانب الرقمي فان ىذا االمر ال يتوقف عند ىذا عاالنسان نفسو وليس فقط 
 اغبد حيث من اؼبتوقع ان يتزايد ويتضاعف اىل اكثر من ذلك. 



 لمشركةثر االقتصاد الرقمي عمى البيئة التجارية أ

 د. أحمد محمود المساعدةأ.م.

      Route Educational and Social Science Journal    

507             Volume 5(6), April 2018 

 

اوسع ابوابو ونظراً لزيادة التبادل التجاري بُت شركات األعمال ، ودبا أن القانون التجاري ميتاز بالسرعة ومع دخول عامل العوؼبة من 
نًتنت من قبل الشركات التجارية يف اقباز اؼبعامالت ، وما واؼبرونة يف اقباز اؼبعامالت التجارية ، ومع ارتفاع الطلب على استخدام األ

 ج  رىيبة على البيئة التجارية.عكسو ىذا اعبانب من مزايا ونتائ
 مشكلة الدراسة:

االقتصاد الرقمي والوقوف على التحديد الدقيق ؽبذا اؼبفهوم، تتمثل مشكلة الدراسة وعناصرىا الرئيسة يف ربديد بيان ماىية 
يف ذىن الكثَتون. وقد حددنا اػبلط اؼبصاحب لتحديد ىذا اؼبفهوم الذي جيول  وؿباولة التمييز بينو وبُت بعض اؼبفاىيم اؼبشاهبة لتجنب

 مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية :
 ؟  االقتصاد الرقميماذا يعٍت مصطلح  .1
 ؟االقتصاد الرقميتكمن أمهية  اين .2

 وما خيتلط هبا من مفاىيم؟ االقتصاد الرقميماىي الطبيعة القانونية للعالقة بُت  .3
 يف حياة الشركة التجارية؟ االقتصاد الرقميما ىو دور  .4

 هدف الدراسة: 
كميا هتيدف ىيذه الدراسية اىل التعيرف عليى أىيم اآلثيار الييت خيلفهيا  االقتصاد الرقمييهتدف ىذه الدراسة  اىل التعرف على مفهوم 

ما خيتلط هبا مين مفياىيم قيد و  االقتصاد الرقمي الشركة التجارية ، كما ىدفت الدراسة اىل التعرف على طبيعة العالقة بُت ىذا اعبانب على 
 تكون مشاهبة.

 أهمية الدراسة: 
للبحييث يف ىييذا اؼبوضيييوع أمهييية كبييَتة،  مييين ناحييية نظرييية وعمليييية، حيييث تكمييين أمهييية ىييذه الدراسييية ميين األمهييية الييييت ُ ظييى هبيييا دور 

لشييركة لييو الكثييَت ميين األمهييية يف ابييراز اعبانييب اعبانييب االلكييًتوين يف حييياة ايف حييياة الشييركة التجارييية ، علمييا بييأن دور ىييذا  االقتصيياد الرقمييي
   العملي ؽبا.

 منهج البحث:
يعتمد الباحث يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي، وتعتمد الدراسة على ربليل اآلراء الفقهية ومناقشتها ، ومل تغفل الدراسة 

 . الرجوع إىل اؼبواقع اإللكًتونية اؼبتخصصة اليت تُعد من اؼبصادر اليت تستحق االىتمام حيث اهنا مصدرا لالذباىات التشريعية والفقهية 
 اآليت: على النحوىذه الدراسة  تقسيم وقد جرى

 .مفهوم االقتصاد الرقمي وخصائصواؼببحث األول:     
 مفهوم االقتصاد الرقمياواًل: 
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   خصائص االقتصاد الرقميثانياً: 
 وما خيتلط بو من مفاىيماوجو التفرقة بُت االقتصاد الرقمي اؼببحث الثاين:      

  االلكًتونيةوالتجارة اواًل: االقتصاد الرقمي 
 ثانياً: االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليدي
 ثالثاً: االقتصاد الرقمي واالقتصاد اؼبعريف

 على ذبارة الشركات آثار االقتصاد الرقمي اؼببحث الثالث:      
  :والتوصيات النتائج       

 األول بحثالم
 مفهوم االقتصاد الرقمي وخصائصه 

، وقد يتبادر اىل الذىن بأن ىذا ال شك أن  عنوان االقتصاد الرقمي يوحي للقارئ بأن ىناك شيء جديد يفوق الوضع العادي 
بو من خصائص  عاؼبصطلح غريب عن واقعنا االقتصادي ، ففي ىذا اؼببحث سوف نتطرق مفهوم االقتصاد الرقمي من جهة واىل ما يتمت

 وفبيزات من جهة اخرى.
 مفهوم االقتصاد الرقمياواًل: 

 اطلق عليو وكان البعض على تكنولوجيا اؼبعلومات.  ينصرف مفهوم االقتصاد الرقمي اىل أنو اقتصاد من نوع خاص يعتمد اساساً 
اقتصاد دبا يسمى باالقتصاد اؼبعريف او االقتصاد االفًتاضي أو االقتصاد الشبكي ، اقتصاد الويب، االقتصاد االلكًتوين ، اقتصاد اؼبعلومات ، 

 .1الالملموسات، االقتصاد اعبديد

ئم على االنًتنت أو الوب ، وجاء بتعريف لبعض الفقو اىل أن االقتصاد الرقمي ىو التسمية اؼبستخدمة لإلشارة إىل االقتصاد القا
 .2الرقميةوىو االقتصاد الذي يعمل بالرقميات أو اؼبعلومات الرقمية ، الزبائن الرقمية ، والشركات الرقمية ، التكنولوجيا الرقمية ، واؼبنتجات 

مات ، ىذا االقتصاد فيما ذىب البعض اآلخر إىل تعريف االقتصاد الرقمي على أنو : التقارب بُت اغبوسبة واالتصاالت واؼبعلو 
اعبديد القائم على أساس التنسيق واالختيار واالبتكار والتعلم ، فإن اعبمع بُت تقنيات اغبوسبة الشبكية واشكال التجارة اعبديدة ، 

                                                           

عرض  –الدفع يف البنوك اعبزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكًتونية يف اعبزائر االقتصاد الرقمي ومتطلباتو ، حبث ُمقدم للمشاركة باؼبلتقى الدويل الرابع حول "عصرنو نظام   1
 .2امعة طبيس مليانة ، اعبزائر ، ص، ، اؼبركز اعبامعي 2011افريل  27-26 ، فاتح ؾباىدي ذبارب دولية "،

 .89، دار اؼبرجع للنشر والتوزيع ، الرياض ، اؼبملكة العربية السعودية، ، (2004)عبود قبم، ، قبم  ،اإلدارة اإللكًتونية، اإلسًتاتيجية ،  الوظائف واؼبشكالت 2
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 وفبارسات العمل اليومي ، ساىم يف خلق ووجود صناعات جديدة وانواع انتاج جديدة ، كما انو يستند على شيء غَت ملموس من حيث
 . 3الشكل كاؼبعلومات واالبداع يف توسيع نطاق االمكانيات االقتصادية ، كما يقوم على استغالل االفكار بشكل رئيس

لتحسُت نوعية اغبياة  دبختلف واستخدامها، وتوظيفها،  من اجل  اغبصول على اؼبعرفة، ىو ذلك الذي يعمل من أجل االقتصادو 
على تكنولوجيا اؼبعلومات اليت تعٍت كل مرحلة من مراحل  بأنو ذلك االقتصاد الذي يعتمد اساساً كما يعرف االقتصاد الرقمي  .4 اجملاالت

 .5لصناعة الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر بصناعة مكونات الكمبيوتر وصوالً  تصنيع اؼبعلومة ابتداء من الثقافة والتدريب والتدريس مروراً 

 .بأنو فبارسة األنشطة االقتصادية بوسائل الكًتونية باستخدام تكنولوجيا اؼبعلومات ويف الواقع ميكن تعريف االقتصاد الرقمي
ويعتمد بشكل رئيسي على التطور التكنولوجي الذي يزيد من فرص منو وتطور اؼبنتجات ال سيما القابلة للتداول التجاري رقمياً عرب شبكة 

 تقنية اؼبعلومات.

قد تبٌت تعريفًا لالقتصاد اؼبعريف على أنو:" اجملتمع  2003ة اؼبعلومات اؼبنعقد يف جنيف عام وكان مؤسبر القمة العاؼبي جملتمع تقني
الذي يستطيع فيو كل فرد إستحداث اؼبعلومات واؼبعارف والنفاذ اليها وإستخدامها وتقاظبها حبيث ميّكن االفراد واؼبنتجات والشعوب من 

 . 6تدامة وربسُت نوعية حياهتم"تسخَت كامل امكاناهتم يف النهوض بتنميتهم اؼبس

  خصائص االقتصاد الرقميثانياً:  

تعتمد البنية التحتية لالقتصاد الرقمي على قاعدة مهمة تتكون من ؾبموعة من اؼبؤسسات االلكًتونية اؼبتداخلة مع بعضها البعض 
من خالل حزمة من الشبكات الداخلية والدولية ، حيث تعترب اؼبواقع االلكًتونية القاعدة األساس لتحقيق عملية اػبلط االقتصادي بُت 

 فهذا النوع من االقتصاد يتمتع دبميزات فائقة األمهية قبملها دبا يلي: ا يسمى بالتجارة االلكًتونية . اؼبؤسسات لتنفيذ م

 اواًل: االقتصاد الرقمي اقتصاد ، المرونة والسهولة : 

استخدامو يُطلق على ىذا النوع من االقتصاد بأن اقتصاد السرعة واؼبرونة ، حيث يعتمد على اغبركة السريعة ، حيث وسيلة 
األقمار الصناعية والربيد االلكًتوين . ويف ىذا اعبانب يُعد العنصر البشري احد اعمدة النجاح التجاري ومصدر قوة لتجارة الشركات 

                                                           
3  Harbhajan influence and Challenges, Idea Group Publishing, USA .2005, P04. 
4
 http://www.startimes.com/?t=13940074.  

5
  http://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-10-23-1.3076357Kehal & Varinder P. singh ''Digital 

Econemy ;impacts, influence and Challenges, Idea Group Publishing, USA .2005, P04. 
6
  http://www.startimes.com/?t=13940074.  

7
  http://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-10-23-1.3076357  

 15(،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ، جامعة ورقلة ، ص 2010/2011وجيا اؼبعلومات واالتصال يف اؼبؤسسة" إبراىيم خبيت ، ) "مطبوعة مقياس تكنول 6

http://www.startimes.com/?t=13940074
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-10-23-1.3076357
http://www.startimes.com/?t=13940074
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-10-23-1.3076357
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وبالتايل فإن االقتصاد الرقمي ال يقل أمهية عن ىذا اعبانب، حيث يعتمد وبشكل اساسي على العنصر البشري يف النمو االقتصادي، الذي 
مد اساسًا على اؼبشاركة يف شبكات اؼبعلومات ومواقع االنًتنت على اختالفها، وان ىذا االشًتاك ال يأيت اال من خالل التواصل الفعال يعت

مع تلك الشبكات ، ويف ىذه اػبصيصة يشًتك االقتصاد الرقمي مع القانون التجاري الذي ميتاز بالسرعة واالئتمان وكذلك السرعة يف 
 .7التصرفات التجارية االثبات وكافة

الرقمي فإنو من الضروري جدا توفر البنية التحتية للعمل دبوجبها ، كشبكة اؽبواتف  دونظرًا للخصوصية اليت ميتاز هبا االقتصا
الية ، من والكهرباء واالجهزة واػبدمات اليت تسهل العمل الرقمي التجاري، كما تعتمد اؼبؤسسات التجارية يف اعماؽبا يف تنمية مواردىا اؼب

 . 8خالل استخدام األموال االلكًتونية ، واستخدام عمليات التحويالت االلكًتونية والصرف االلكًتوين

 ثانياً: قانون األصول الرقمية:

اىم ما مييز األصول الرقمية بأهنا ال تستهلك عند استخدامها وبالتايل فالشركة تستطيع ان تنشئ القيمة من خالل استخدام ىذه 
 ل ضمن عدد ال ؿبدود من الصفقات التجارية ، فبا يتطلب تغيَت اآللية التنافسية يف ؾباؽبا.األصو 

فالشركة تتحمل تكلفة اإلعداد االول للمعلومات لتصبح التكلفة االضافية إلعادة إنتاجها رقميًا اقرب اىل الصفر ، وىذا ما يعرب 
 تناقص العائدات يف األصول اؼبادية.عن قانون تزايد العائدات يف االصول الرقمية يقابل ذلك 

كما ان من أىم خصائص االقتصاد الرقمي القدرة على استثمار اؼبراد البشرية على اعتبار أهنا رأس اؼبال الفكري واؼبعريف. كما يعتمد ثالثاً: 
 افضل النتائج.االقتصاد الرقمي بشكل كبَت على القوة العاملة واؼبؤىلة انتاجياً وعملياً وتقنياً من اجل ربقيق 

 رابعاً: تكلفة المنتج الرقمي. 
من أىم فبيزات اؼبنتج الرقمي اختالف تكلفة ىذا اؼبنتج ، حيث أنو عايل التكلفة باؼبقارنة مع اؼبنتجات اؼبادية، ال سيما عند  

و انتاج النسخة األوىل منو ، اما انتاج النسخ االخرى فسيكون منخفض التكلفة ، فالتكلفة الثابتة للمنتج الرقمي غَت مغطاه عند التوقف أ
 .9ف اؼبنتجات اؼبادية التعثر خبال

                                                           

(،  2009ًتونية، ؿبمد سامي ، فوزي ،)شرح القانون التجاري ، اعبزء اآلول ،مصادر القانون التجاري، األعمال التجارية ، التاجر ، اؼبتجر، العقود التجارية، التجارية االلك  7
 وما بعدىا. 19درا الثقافة ، عمان، االردن، ص

( حبث منشور يف ؾبلة اغبقوق والبحوث القانونية واالقتصادية ، جامعة االسكندرية ، كلية اغبقوق ،مصر ، 2017،)  التحويل اؼبصريف االلكًتوين ، اؼبساعدة ،اضبد ؿبمود 8
 . 4( ،  ص2العدد )

9
  http://www.digitaleconomy.gov/.  

     http://www.digital-econoies.com. 

http://www.digitaleconomy.gov/
http://www.digital-econoies.com./
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ففي حالة أن قرر شخص االستثمار يف بناء مصنع أو انشاء ذبارة عادية ، عند اغباجة ميكن بيع ىذا اؼبشروع ، اما اذا كان  
العمل تأليف كتاب أو انتاج فيلم فإنو سيجد صعوبة يف بيع ىذا اؼبنتج او اؼبخطوطة ، او حىت مسح الفيلم يف حالة عدم القدرة على 

 النتهاء منو. ا
ان اىم ما مييز اؼبنتج الرقمي عن غَته من اؼبنتجات الصناعية ىو أن التكلفة اؼبتغَتة لو ذات ظبعة خاصة ، حيث أن تكلفة 
 الوحدة للنسخ االضافية ال تزيد حىت ولو كان حجم اؼبنتج منها كبَتاً. خبالف الشركات االخرى اؼبصنعة للمنتجات اؼبادية اليت اذا زادت

 ىل نسبة معينة فإن عليها القيام باستثمارات اكرب لتحقيق رغبات اؼبستهلكُت .  مبيعات منتجاهتا ا
 ( التالي يبين اهم الفوارق بين االقتصاد الرقمي والصناعي:1الجدول )

 االقتصاد الرقمي االقتصاد الصناعي الخصائص االقتصادية
 مرنة جدا ثابتة أو مستقرة اىل حٍد ما األسواق

 عاؼبية ودولية / اقليمية وطنية باب اؼبنافسة
 على الشبكة )شبكي( متسلسل ومتدرج الشكل التنظيمي
 النمو االقتصادي

 اؽبدف
 الوسائل

 
 توفَت وظائف

 زبفيض التكاليف

   
 ربقيق دخل اعلى
 االبتكار والتجديد

www.aesplus.net/La-nouvelle-economie.html.  ( 20-12-2017)10  
 

 خامسًا: يعمل االقتصاد الرقمي على تغير المعلومات التخاذ القرارات.
عن طريق االستخدام السليم والفعال لتقنية اؼبعلومات ميكن التحكم يف اؼبعلومات وتوظيفها ػبدمة القرارات والسياسات  

تساعد ىذه االلية على اقباح القرارات االستثمارية ذات البعد االقتصادي بدقة ، كما يعمل االقتصاد الرقمي على توفَت االقتصادية ، حيث 
 .11اؼبعلومات ، عن طريق تعلم كيفية ربديد اإلحتياجات اؼبعلوماتية بعد اختيار اؼبصادر اؼبناسبة

 
 المبحث الثاني

                                                           
  .6انظر تفصٌالً ، مجاهدي فاتح ، االقتصاد الرقمً ، مرجع سابق. ص 10

11
  https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5843/10/chapitre1.docx  

 

http://www.aesplus.net/La-nouvelle-economie.html
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5843/10/chapitre1.docx
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 يختلط به من مفاهيموما اوجه التفرقة بين االقتصاد الرقمي 
كبن نعرف ان االقتصاد الرقمي يركز بشكل اساسي على اغبصول على اؼبعرفة واؼبشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارىا ، 

ليدي ففي ىذا اؼببحث سوف نتعرض عبوانب التفرقة بُت االقتصاد الرقمي والتجارة االلكًتونية اواًل  وبُت االقتصاد الرقمي واالقتصاد التق
 ثانياً واخَتاً بُت االقتصاد الرقمي واالقتصاد اؼبعريف. 

  والتجارة االلكترونيةاواًل: االقتصاد الرقمي 
ميثل االقتصاد الرقمي والتجارة االلكًتونية توئمًا واحدًا لدرجة ان التجارة االلكًتونية تُعد واحدًا من موضوعات االقتصاد الرقمي  

ٍت على حقيقتُت مها التجارة االلكًتونية وتقنية اؼبعلومات. فالتجارة االلكًتونية احد اىم اؼبصطلحات اغبديثة وتطبيقاتو ، ألن األخَت ينب
 اليت دخلت حياتنا من ـبتلف اعبوانب، حىت اصبحت تستخدم يف العديد من االنشطة.

اجراء ، او ؾبموعة من  ت على أهنا"( منو على تعريف اؼبعامال2لقد نص قانون اؼبعامالت االلكًتونية االردين يف اؼبادة )
بعمل ذباري او التزام  اكثر النشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بُت اكثر من طرف ويتعلق االجراءات ، يتم بُت طرفُت او

اؼبعامالت اليت تنفذ  اهنا:"، كما نصت ذات اؼبادة على تعريف اؼبعامالت االلكًتونية على  12".مدين او بعالقة مع أي دائرة حكومية
  " .بوسائل الكًتونية

وقد كان تركيز اؼبشرع االردين على تسهيل استعمال الوسائل االلكًتونية يف اجراء اؼبعامالت ، مراعيا يف ذلك احكام أي قوانُت 
 .13اخرى ودون تعديل او الغاء ألي من ىذه األحكام

"عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية هتدف اىل ضغط سلسلة الوسائط، استجابة لطلبات فقد جرى تعريف التجارة االلكًتونية بأهنا  
 .14السوق واداء األعمال يف الوقت اؼبناسب"

فيما عرفها البعض" بنية اساسية تكنولوجية هتدف اىل ضغط سلسلة الوسائط، استجابة لطلبات السوق وأداء األعمال يف الوقت 
 15اؼبناسب"

لكًتونية صبيع اؼببادالت االلكًتونية ذات العالقة بالنشاطات التجارية ، حيث تعٍت بالعالقات بُت اؼبؤسسات كما تشمل التجارة اال
 .17 16دبختلف انواعها وبُت اؼبؤسسات واؼبستهلكُت

                                                           
الصفحة رقم  4524يف العدد رقم  31/12/2001تاريخ    اؼبنشور باعبريدة الرظبية .2001لسنة  85( من قانون اؼبعامالت االلكًتونية االردين رقم 2اؼبادة ) 12

6010.  
 2001لسنة  85( من قانون اؼبعامالت االلكًتونية االردين رقم 2اؼبادة ) 13

  
14

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33972360 .  
 .29، دار النشر الدويل ، الرياض ، ص (2018) منذر عبدالكرمي ،، القضاة ، نية وتطبيقاتو يف اؼبملكة العربية السعودية و ون التجارة االلكًت نقا 15

الفكرة ، . لتفصيل ىذه 21ص، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، حبوث و دراسات ، القاىرة،  (2007) عادل حرحوش و آخرون ،اؼبفرجي ،  اإلدارة االلكًتونية  16
 .34، دار اغبامد للنشر و التوزيع ، عمان ، ص (2008)خضر الطيطي ، ،التجارة االلكًتونية و األعمال االلكًتونية انظر: 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33972360


 لمشركةثر االقتصاد الرقمي عمى البيئة التجارية أ

 د. أحمد محمود المساعدةأ.م.

      Route Educational and Social Science Journal    

513             Volume 5(6), April 2018 

 

 ن علىتطبق احكام ىذا القانو " ففي ذلك نص قانون اؼبعامالت االلكًتونية االردين يف الفقرة)أ( من اؼبادة اػبامسة على أن :
 ".فيو نص صريح يقضي بغَت ذلك اؼبعامالت اليت يتفق اطرافها على تنفيذ معامالهتم بوسائل الكًتونية ما مل يرد

ىذا وتعتمد التجارة االلكًتونية يف اعماؽبا على تنفيذ النشاط االقتصادي عرب اجملال االلكًتوين باستخدام تكنولوجيا اؼبعلومات 
واالساليب االلكًتونية من خالل اجياد روابط فعالة ما بُت اطراف النشاط ، حيث يندرج ربت مسمى التجارة واالتصاالت والوسائط 

ابة االلكًتونية. االلكًتونية ، الشراء االلكًتوين، البيع االلكًتوين، التسويق واالعالن االلكًتوين، الوساطة االلكًتونية، البنوك االلكًتونية، الرق
اللكًتونية تندرج ربت االقتصاد الرقمي وىي احد مقوماتو وبالتايل ان ما اشرنا اليو دبختلف جوانب التعامالت االلكًتونية ودبا ان التجارة ا

 ما ىي اال تطبيقات لالقتصاد الرقمي.
 ثانياً: االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليدي

حيُث  ،النشاطات اليت تشمل االستهالك واإلنتاجىو عبارة عن ؾبموعة من د بشكل عام اىل أنو علم االقتصاينصرف مفهوم 
 .18تتفاعل معاً بأفضل الطُرق لتحديد كيفية التعامل مع اؼبوارد القليلة

اما االقتصاد التقليدي فهو نظام اقتصادي يسعى اىل احتفاظ االجيال اعبديدة باؼبركز االقتصادي اػباص باألجيال القدمية حيث 
ا، يعتمد ىذا النوع على قباح العادات االجتماعية تارخيياً ، حيث يشهد ىذا النظام االقتصادي دعماً يف معظم قارات العامل )افريقيا، أسي

 بية(ال سيما يف اؼبناطق اليت ما زالت ربت تأثَت اعبانب الزراعي وانتاج اؼبالبس . أمريكا اعبنو 
اإللكًتونية تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصال والتجارة على عدة جوانب أمهها  ملتيشمن خالل ما تقدم نرى أن االقتصاد الرقمي 
 .  االقتصاديةحجم اؼبعامالت  باختالفزبتلف  وان ىذه اعبوانب  وخدمات التوصيل اإللكًتونية والربؾبيات واؼبعلومات ، 

وتأثَت شبكات اؼبعلومات واؼبعايَت والسلع العامة  االقتصادنطاق  باختالفالرقمي زبتلف  االقتصاد بعض أن مكوناتفيا يرى ال 
على منظومات األعمال  حيث اهنا ذات تأثَت على وجو السرعةالعروف أن التكنولوجيات تتغَت  ىو وكما  وتكلفة اؼبعامالت والصفقات ،

 .من حيث اؼبصادر البديلة واؼبدخالت والعمليات والتشغيل واؼبخرجات واؼبنتجات 
كما ان االقتصاد الرقمي يستند اىل صبلة من العناصر ، تعترب جانباً مهما وركيزة اساسية ؽبذا االقتصاد امهها :التكنولوجيا اغبديثة 

جانباً مهما يف ربديد شكل العصر الرقمي . كالبنية التحتية وظهور االنًتنت واالمناط اعبديدة من الوسطاء وكذا تفصيل  والعوؼبة ، حيث ؽبا
 .لعروض التسويقية من قبل اؼبستهلكالعروض التسويقية من قبل البائع وتفصيل ا

  :شكل العصر الرقمي الجديد( يوضح القوى التي ت2الشكل )
                                                                                                                                                                                                   

اؼبعامالت اليت يتفق اطرافها  تطبق احكام ىذا القانون على "، ايل نصت على أن:2001لسنة  85م (  الفقرة )أ(من قانون اؼبعامالت االلكًتونية االردين رق5اؼبادة ) 17
 ".فيو نص صريح يقضي بغَت ذلك مل يردعلى تنفيذ معامالهتم بوسائل الكًتونية ما 

18
   http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7

%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF. 

 

http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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الدار اعبامعية للنشر  (،2008) ؿبمد عبد العظيم ،، ابو النجا ، إدراة العالقات مع العمالء (  -: التسويق اؼبتقدم )التسويق العاؼبياؼبصدر
 .311والتوزيع ، اإلسكندرية ، ص

www.webinvestnow.com/2017/05/ecommerceislam.html  
 ثالثاً: االقتصاد الرقمي واالقتصاد المعرفي

االقتصاد اؼبعريف ىو منط اقتصادي متطور قائم على استخدام واسع النطاق جملال اؼبعلوماتية وشبكة االنًتنت دبختلف أوجو 
 .19النشاط االقتصادي

اؼبعريف يتمثل يف احداث ؾبموعة من التغيَتات االسًتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي فيما ذىب البعض اىل أن االقتصاد 
ومها وتنظيمو ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع ربديات العوؼبة وتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت وعاؼبية اؼبعرفة والتنمية اؼبستدامة دبفه

 . 20الشمويل

                                                           
: . للمزيد من االطالع انظر 15ص ، الطبعة األوىل ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان األردن،( 2008)ناديا ، ، الليثي  ، ىاشم الشمري، ، االقتصاد اؼبعريف19

، مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدويل اؼبعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي و مسامهتها يف  ( 2008) عبد ااهلل ،، قلش ، تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصال و اقتصاد اؼبعرفة 
 .نوفمرب، جامعة الشلف 28، 27ية، تكوين اؼبزايا التنافسية للبلدان العرب

 .188، ص ار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، االردن، الطبعة الثانيةد ( 2008)عبود قبم ،، قبم ،  –اؼبفاىيم واالسًتاتيجيات  –ارة اؼبعرفة اد 20

 الداعمةالبنى التحتٌة 
 التقنٌات الرقمٌة وآلٌات التواصل()

العصر 

 الرقمً

The 

 تفصٌل العروض التسوٌقٌة من
قبل البائع، وتفصٌلها من 

 طرف المستهلك.
 

النمو الهائل فً 
 استخدام اإلنترنت

 األنماط الجدٌدة من الوسطاء

http://www.webinvestnow.com/2017/05/ecommerceislam.html
http://www.webinvestnow.com/2017/05/ecommerceislam.html
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منط اقتصادي متطور قائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات االنًتنت يف كما أن ىذا النوع من االقتصاد ذات 
 21ـبتلف اوجو النشاط االقتصادي وخصوصاً يف ؾبال التجارة االلكًتونية معتمداً على قوة اؼبعرفة واالبداع والتطور التكنولوجي

تصادية ، حيث يعتمد على مفاىيم جديدة اكثر عمقاً لدور اؼبعرفة يُعد االقتصاد اؼبعريف أحد األقسام اغبديثة يف ؾبال العلوم االق
ؼبي ، ورأس اؼبال البشري يف النهوض باالقتصاد وتطوره وتقدم اجملتمع. وقد اصبح لالقتصاد اؼبعريف دوراً مهمًا يف دعم النمو االقتصادي العا

بيئة األعمال بالتكنولوجيا اغبديثة القائمة على اؼبعلوماتية واؼبعرفة وذلك بداية من اواخر القرن اؼباضي، حيث كان التوجو كبو اعادة تشكيل 
  .22بداًل من اعتمادىا على التكنولوجيا ذات الطابع التقليدي

وقد شبو بعض الباحثُت اؼبعرفة بالنقود أو االلكًتونية ال ميكن لصاحبها أن يشعر بقيمتها اال اذا ربركت. وشبة حقائق ال ميكن 
 ذباىلها فيما يتعلق باقتصاد اؼبعرفة أمهها: 

يت سبكنت من توظيف اؼبعارف الًتاكم اؼبعريف االنساين الذي يعمل على ربسُت مستويات اؼبعيشة وربقيق الرفاىية للعديد من الدول ال .1
 واؼبهارات هبدف زيادة مستويات انتاجها  اؼبادي ، كما عملت على وضع نظم فعالة لالستفادة منها.

حيث ارتباط اؼبعرفة بتطوير تقنية اؼبعلومات ونظم االتصاالت وتطبيقاهتا ، وانتشارىا بتكلفة معقولة وعلى نطاق واسع ،  .2
دة النتشار اؼبعرفة وفوائده ، ففي ىذا اعبانب سبكنت الكثَت من الدول تقليل الفجوة بينها فتحت ىذه التقنيات ابوابًا جدي

 وبُت الدول اليت تسبقها يف اجملال اؼبعلومايت والعمل على تطوير امكانياهتا للحاق هبا.
 عليها يعتمد ويستند على مقومات أمهها:  القائم على اؼبعرفة واؼببٍت ان االقتصاد

السَت جنبًا اىل  األخرى دبختلف انشطتها حىت تستطيع   اؼبؤسسات مع وحيث يُعد من أىم الروابط التجارية :ار والتطويراالبتك    •
 .23احمللية االحتياجات مع وتكييفها واستيعاهبا اؼبتنامية اؼبعرفة ثورة جنب مع

حيث أن اؼبسؤولية تقع على . يعترب من أساسيات اعبانب االنتاجي وجانب مهم يف البيئة التنافسية يف عامل التجارة  : التعليم ركن   •
 . العمل يف اغبديثة ادارة التقنيات على القادر البشري اؼبال رأس أو عاتق اغبكومات بتوفَت وتأىيل اليد العاملة اؼباىرة ،

حيث أن البنية التحتية ألي مؤسسة  تعمل يف اجملال التكنولوجي واؼبعريف ال بد وأن تكون مبنية على اصول معلوماتية  : التحتية البنية    •
 وتكنولوجية لتتالئم مع تنمية البيئة احمللية. 

                                                           
21

  Manuel Zacklad , Michel Grundstein , Management des connaissances: modèles d`entreprise et applications, 

Hermès sciences publications, Paris, 2001, p 16. 
22

 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100412/Con20100412343944.htm    

https://www.google.com.sa/search?num=50&hl=ar&newwindow=1&q=%22%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5

%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%22&aq=f&aqi=&aql=&o

q .    
23

 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100412/Con20100412343944.htm .m  

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100412/Con20100412343944.htm
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علومات واؼبعرفة اال ان اقتصاد بالنظر ؼبا تقدم نالحظ ان االقتصاد الرقمي واقتصاد اؼبعرفة ، مفهومُت جوىرمها واحد ، ألهنما يقومان على اؼب
 اؼبعرفة اعم وامشل من االقتصاد الرقمي حيث ميكن اعتبار االقتصاد الرقمي تطبيقًا عمليًا لالقتصاد اؼبعريف على اجهزة اغباسوب وشبكات

كنولوجيا االقتصاد اؼبعلومات من خالل ربويل معارف ومعلومات ذلك االقتصاد اىل مقابالت رقمية لو أي أن االقتصاد الرقمي ىو ت
 .24اؼبعريف

 ىناك عددا من أنواع اؼبعرفة امهها:
 وىي اليت تذىب اىل ما بعد اؼبهارات االساسية وربقيق اػبربة األعلى يف معرفة اؼبوضوع ونطاق اؼبشكلة . المعرفة الدراكية او معرفة ماذا:
وىي اؼبعرفة اليت تتطلب فهمًا أعمق للعالقات البينية عرب ؾباالت اؼبعرفة . وىذه اؼبعرفة تتطلب منظور  المعرفة السببية أو معرفة لماذا:

دئ النظم وبناء اطار للمعرفة ميكن االعتماد عليو يف ازباذ القرارات واالنشطة يف السياقات اؼبعقدة وغَت اؼبؤكدة وىي اؼبعرفة حول اؼببا
 والقوانُت.

 المبحث الثالث
 على تجارة الشركات ار االقتصاد الرقميآث

تقوم شركات اؼبسامهة االلكًتونية يف االقتصاد الرقمي بتصميم موقع على شبكة االنًتنت وعمل كتالوج الكًتوين للتعريف بالشركة 
فونية والتواصل من ونشاطها وخططها واىداف تصديرىا لتحقيق التواصل اعبماىَتي ، كما تقوم ىذه الشركات باستخدام اؼبؤسبرات التل

 خالل شبكات االنًتنت.  سوف نستعرض أىم اآلثار اليت يرتبها االقتصاد الرقمي على بيئة الشركات التجارية من خالل اآليت:
 اواًل: سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على االنتاج العالمي.

 الشركات ىذه ظهور ثداح وقد واالقتصادية. ريةالتجا األوساط يف االىتمام من كبَت  بقدر اعبنسيات متعددة الشركات ربظى
          . االقتصادي الوسط يف تأثَتاً  واحدث كبَتاً   تطورً  وانتشارىا

 ( منو تأسيس الشركة وتسجيلها"4يف اؼبادة ) 2017وتعديالتو لغاية سنة  1997لسنة  22نص قانون الشركات االردين رقم 
فيها دبقتضى ىذا القانون وتعترب كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجو شخصاً يتم تأسيس الشركة يف اؼبملكة وتسجيلها 

 . 25"اعتبارياً أردين اعبنسية ويكون مركزىا الرئيسي يف اؼبملكة
وضع الكثَت من فقهاء القانون التجاري تعريفات للشركات متعددة اعبنسيات، حيث اختلفوا يف ربديد تسمية ىذا النوع من 

 . 26شركات عرب القومية..........(  –شركات عرب الوطنية  -شركات عابرة للقارات –الشركات ) شركات متعددة اعبنسيات 

                                                           
 .282الطبعة االوىل ،  عامل الكتاب اغبديث ودار الكتاب اعبامعي ، االردن ، ص( ،2009) نعيم ابراىيم ، ،الظاىر  ،، ادارة اؼبعرفة24

 .2017لغاية سنة  وتعديالتو 1997لسنة  22رقم ( من قانون الشركات االردين 4اؼبادة ) 25
 .40ص ،،  ؾبلة اإلدارة واالقتصاد ، العدد اػبامس والثمانون  (2010)اضبد وأخرون ،، عبدالعزيز ،الشركات اؼبتعددة اعبنسيات  وأثرىا على الدول النامية   26
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سيطرة الشركات متعددة اعبنسيات على االنتاج العاؼبي ، من خالل استخدام ومع ظهور االقتصاد الرقمي الذي ساعد على 
يٌعد فضاء االنًتنت مسامهاً كبَتاً وصاحب اغبظ ألوفر يف منو التجارة االلكًتونية ، باعتبارىا الوسائل االلكًتونية دبختلف اشكاؽبا ، حيث 

االلكًتونية لتحقيق القدرة التنافسية للشركات التجارية يف اجملال التجاري ، ومن اجل ارضًا خصبة وبيئة فبهدة للتأثَت على منو التجارية 
االقتصاد  اؼبضي جنبًا اىل جنب مع ىذا التطور بدأت أغلبية دول العامل بالعمل على هتيئة بيتها االقتصادية والتجارية وذلك بالتوجو كبو

 . الرقمي
ة العاؼبية واثبات الوجود التجاري ؽبا يف ـبتلف اكباء العامل ، حيث اصبح يسمى ومع تشعب ىذا النوع من الشركات يف التجار 

ومات بعاؼبية النشاط لتجارة الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ، ونتيجة الستخدام اعبوانب التكنولوجية اليت سبتاز بالسرعة والدقة يف بناء اؼبعل
د ، كنتيجة للسرعة يف التوزيع ونقل اؼبنتج بسرعة فائقة اىل بلدان العامل ، اصبح وارساؽبا ، فقد ثبتت اقدامها يف السيطرة  على االقتصا

 ىذا سبباً مباشراً لسيطرة ىذه الشركات على االنتاج العاؼبي.
فالسلطة تتحدد من خالل الشركة األم بواسطة شبكة اتصال متطورة سبكن من الوقوف على حركة اؼببيعات واالنتاج يف الدول 

ة ، اضافة اىل أن مركزية االدارة سبكن من احملافظة على األسرار العلمية والفنية ، كما ان استخدام ىذه الشركات االسًتاتيجية اؼبضيفة بدق
رة يف التقنية اغبديثة سبكنها من ازباذ القرارات لتحسُت خططها االنتاجية ورفع اؼبستوى التسويقي ؽبذه الشركات وتعزيز قدرهتا على السيط

 لها. ر: تقييد الشركات الوطنية الصغيرة بمعايير وشروط )معلوماتية رقمية( ال تتوفثانياً .
ان الشركات متعددة اعبنسية، وعند قيامها بنقل تكنولوجيا معينة إىل دولة نامية ، فإن باستطاعتها أن تضع شروطًا  تقييد حرية 

باعتبارىا مورد رئيس  ؽبذه التكنولوجيا، إذ ربدد الصياغة العقدية دبفردىا ، ،  الدول النامية يف كيفية االستفادة من التكنولوجيا اؼبنقولة
فيكون ؽبا مطلق اغبرية يف إدراج ما تشاء من شروط وقيود  يف العقد  على الطرف الثاين متلقي التكنولوجيا، الذي ىو بأمس اغباجة 

ا تكون حبوزة تلك الشركات،  لذلك فال يكون أمام الطرف اؼبتلقي لتلك التقنيات واؼبعرفة الفنية اليت يف ؾبال نقل التكنولوجيا عندم
فبا  سوى القبول بتلك الشروط مذعناً، دون أية مفاوضات حوؽبا إذا كان لديها الرغبة  يف إبرام العقد،السيما إذا كان من الدول النامية  

 .27يًتتب على ذلك  فرض السيطرة الكاملة آللية نقل التكنولوجيا
وق والتطور التقٍت لكربى الشركات جيعلها اكثر قدرة على التحكم بأعمال ادارهتا ، فبا جيعلها ايضا صاحبة سطوة وىذا التف

وسيطرة على الشركات الصغرى ال سيما الوطنية منها ، فبا جيعلها قادرة على وضع قيودا ومعايَت من خالل التحكم التكنولوجي ، حيث 
 ت الوطنية. ىذه اعبوانب ال تتوافر لدى الشركا

                                                           
، حبث منشور يف ؾبلة حقوق حلون للدراسات ( 2011) ، اضبد ؿبمود،اؼبساعدة ،اثر الشروط اؼبقيدة لعقود نقل التكنولوجيا على اؼبنافسة التجارية يف الدول النامية  27

 .7ص ، (25) العدد القانونية واالقتصادية ، جامعة حلوان ، مصر،
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اىم القيود اليت تفرضها ىذه الشركات اسًتاتيجية التصنيع يف الدول النامية ، اذ أن ىذا  ال يساعد على اقامة صناعات متكاملة 
 ىداخل االقتصاد القومي، فبا جيعل تبعية الشركات الصغَتة الوطنية للخارج أمرًا ال مفر منو . وفبا ال شك أن ؽبذا األمر تأثَت سليب عل

 ىيكلية التجارة اػبارجية للشركات ، عندما تكون االسًتاتيجية على شكل توجيهات ؿبصورة يف نشاطات ؿبددة.
 ؿبتوىوىذا يعٍت أن إدراج الشروط اؼبقيدة خيضع غالبا ؼبنطق التفوق اؼبعريف التجاري للموردين، كوهنا ال تنصب فقط على 

ا التجاري واالقتصادي، وىي هبذا الشكل تبدو كعناصر إضافية يف العقد، من شأهنا أن التكنولوجيا ؿبل العقد، وإمنا تشمل أيضًا ؿبيطه
تؤدي إىل ارتفاع التكاليف اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة للتكنولوجيا، لذا شكلت ىذه الشروط أحد أىم ؿباور النزاع  واعبدل يف إطار مدونة 

حول صياغتها أيضاً، وكانت ؾبااًل فسيحًا للبحث واؼبناقشة لكثَت من  السلوك الدويل لنقل التكنولوجيا، ليس فقط حول مضموهنا بل
الفقهاء واؼبنظمات الدولية، وقد كان أطراف اػبالف ؾبموعة الدول النامية والدول اؼبتقدمة حول عدد من ىذه الشروط يف الوقت الذي 

 .28دول اؼبتقدمة هبذه الشروط استناداً ؼببدأ حرية التعاقدفيو طلبت الدول النامية إلغاء ىذه الشروط على أساس أهنا تعسفية، سبسكت ال
 ثالثاً: محافظة كبرى الشركات على قيادة التحديث والتجديد.

تُعد كربى الشركات من اىم مالمح ظاىرة العوؼبة أو ما يسمى بالنظام االقتصادي اعبديد، ونظراً لضخامة حجم ىذه الشركات 
وتنوع نشاطها االقتصادي واالنتشار اعبغرايف والسوقي الكثيف ؽبذا النوع من الشركات ، واعتمادىا على البيئة االلكًتونية يف العمل 

التقنية يف العمل جعلها قادرة على احداث الكثَت من التغيَتات حيث بدأ ذلك التأثَت على االبعاد االقتصادية وتركيزىا على استخدام 
 واالجتماعية والثقافية وحىت السياسية ، حيث سعت ىذه الشركات على ابقاء الوحدات االنتاجية الصغَتة ربت سيطرهتا. 

الدولة األم وليس يف الدول النامية اليت تعمل هبا فروعها، كم ان كثَت ما  ان استخدام التقنية يف اعمال ىذه الشركات يتم يف
هنا ال تكون التكنولوجيا احملولة اىل ىذه الدول من طرق الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ال تتالئم  مع الظروف االقتصادية واالجتماعية ، دبعٌت ا

اؼبعايَت تكون مطبقة يف بلد خيتلف كلياً عن اؼبعايَت الطبقة يف الدول النامية ، فبا  تتناسب مع واقع الدول النامية يف معظم اوجو اغبياة، ألن
 جيعلها قادرة على التحكم يف مفاصل اعبوانب االقتصادية ذات التأثَت الفعلي يف عامل االقتصاد.

ح الدولة اؼبستقبلة للتكنولوجيا مالكاً لكن اذا كان النقل القانوين للتكنولوجيا عبارة عن نقل ملكية للتكنولوجيا ، معٌت ذلك تصب 
حيث تسمح ىذه اؼبلكية تسمح بأن يستغل ىذه التكنولوجيا اؼبنقولة أو يتصرف فيها مع مراعاة احًتام شروط عقد النقل  لكل جزء منها ،

 واليت زبص على سبيل اؼبثال شرط عدم نشر السر التكنولوجي.
( والشركة األؼبانية A.A.M.Cكنولوجيا اؼبربم بُت الشركة السعودية لصناعة احملاور )فعلى سبيل اؼبثال يف العقد الدويل لنقل الت

WARSTEN ACHSEN BH (WAG)  الذي نص على مايلي:6/3/1973بتاريخ ، 

                                                           
 .9مرجع سابق صاضبد ؿبمود ،  ،اؼبساعدة،الشروط اؼبقيدة لعقود نقل التكنولوجيا  28
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( الشييركة السييعودية للمحيياور باؼبعلومييات التقنييية واؼبيكانيكييية واؼبعلومييات التجارييية اليييت سبكنهييا ميين وضييع WAG" تييزود شييركة )
. 29( بنقيل ملكيية معلوماهتيا الصيناعية وىيذا ؿبيور العقيد اغبيايل"(WAGأسس وتنظييم مصينع إلنتياج احملياور اؼبتينية كميا تتعهيد أيضيا شيركة 

 (.133، ص 1999)الطيار ، 
تضييمُت عقييود نقييل التكنولوجيييا شييروطاً مقيييدة، ربييول دون يف ؼبتبعيية لتحقيييق تلييك الغايييات تكميين اكثيير األدوات أن أ يف وال شييك

  سبكُت اؼبتلقي من أي نقل حقيقي أو فعلي ؽبا سبنحو القدرة التنافسية.
 معيشتها.رابعاً: قدرة كبرى الشركات على الدخول الى المجتمعات وتأثيرها على تغيير أنظمتها وطرق 

يتمتع االقتصاد الرقمي بقوة يف التأثَت على الشركات يف العمل والسيطرة  على انظمتها من خالل استخدام التكنولوجيا اغبديثة ، 
فقد اضحى التأثَت التحويلي ؽبذا االقتصاد واضحًا على ؾبتمعاتنا، يف الوقت الذي اصبح فيو االقتصاد الرقمي االذباه األكرب يف منطقة 

 ليج العريب والدول احمليطة ، وأن ىذا االذباه سيكون لو بالغ األثر على الشركات التجارية دبختلف اشكاؽبا.اػب
ففي ذلك اخذت احدى الشركات يف منطقة اػبليج العريب يف العمل على التسريع يف وتَتة استثماراهتا االلكًتونية كشركة )جلف  

اليت اصبحت واحدة من اكرب اؼبستثمرين يف ، ثمار البديل يف  منطقة الشرق االوسط كابيتال( ،  وىي تعترب من كربى شركات االست
 .30االقتصاد الرقمي يف منطقة اػبليج العريب ، من خالل ضخ مبالغ ضخمة يف االستثمارات وصلت اىل النصف مليار درىم 

مي ، وقد وصلت بالفعل بعض الشركات اىل لقد اعتمدت العديد من الشركات على اتباع النهج التدرجيي والبدء بالتحول الرق
كمبادة تتوافق   STCمرحلة التحول الرقمي ، ومن امثلة تلك الشركات شركة االتصاالت السعودية اليت طبقت فكرة أوتيك يف إحدى 

لتحول ، ويضاف اىل ذلك العديد من الشركات على مستوى اػبليج اتبعت ىذا النمط ، ووصلت فعلت بعضها اىل ا 2030مع رؤية 
 31الرقمي

وتبقى األمارات العربية اؼبتحدة واؼبملكة العربية السعودية واألردن ومصر ولبنان مراكز اقليمية رائدة لشركات التكنولوجيا اعبديدة، 
اؼبستويات االقليمية اليت ذبتذب استثمارات كبَتة يف اؼبراحل األوىل واستثمارات اؼبلكية اػباصة . وان ىذا اؼبوضوع ؿبل اىتمام على كافة 

 الرقمي. دمنها والدولية ، من خالل تنظيم فعاليات ومؤسبرات لشركات التكنولوجيا وكافة االذباىات يف ؾبال التكنولوجيا وقطاع االقتصا
 وعلى سبيل اؼبثال ازدىرت بعض من دول شرق آسيا ومنها تايالند وتايوان وسنغافورة وحىت ماليزيا، واليت تعرف باسم      

فبا ساىم ىف  لكًتونيةالشركات العاؼبية ىف ؾبال صناعة وتطوير الربامج اال ىالنمور األربعة، من خالل انشاء اقتصاد جديد استقطب كرب 
 .32ولد فرص عمل جديدة ومصانع وربالفات تعترب مكسباً كبَتاً لتلك الدولو ربسُت الوضع االقتصادي  

                                                           
 .133ص، ، مركز الدراسات العريب األورويب  (1999) صاحل بن بكر ،،الطيار  ،العقود الدولية لنقل التكنولوجيا 29

30
 https://www.gulfcapital.com/Uploads/docs/170404 - Gulf CapitalInvests  Half     ABillion Dirhamsine  -commerce-

Arabic.pdf  
31

  http://www.al-jazirah.com/2017.  
32

 http://www.middle-east-online.com/?id=262314 
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 الخاتمة
على أىم ما توصلنا إليو من تصورات وحلول أساسية تًتتب على اثر االقتصاد الرقمي على البيئة من كل ما تقدم ميكننا ان نركز 

 التجارية للشركة وذلك من خالل ما يلي :
 النتائج :  
ص ونقل اؼبعلومات الكًتونيًا من شخ ان تسهيل استعمال الوسائل االلكًتونية كان ؿبل اىتمام اؼبشرع االردين يف اجراء اؼبعامالت ، .1

 من خالل تبادل البيانات االلكًتونية.   اؼبعلومات اىل آخر باستخدام نظم معاعبة
االقتصاد الرقمي والتجارة االلكًتونية من اؼبواضيع اغبديثة يف العامل يف الوقت الذي اصبح استخدام ىذه التكنولوجيا اصبح امراً  يُعد  .2

  األردن من الدول الرائدة يف االقتصاد الرقمي والتجارة االلكًتونية .طبيعياً ، يف الكثَت من الدول اؼبتقدمة ، ويعترب 
استطاعت الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ان تقيم مشاريع خاضعة لسيطرهتا يف واحدة او اكثر من البلدان ، وان تستفيد من حرية  .3

ل اقتصاديات تلك البلدان يف السوق العاؼبي يف التجارة لفتح اسواقها صبيعاً أمام منتجات ىذه اجملموعات ، حيث ادى ذلك اىل تكام
 اطار اسًتاتيجية الشركات.

سيطرة الشركات اؼبسامهة االلكًتونية من حالل استخدام تقنية االقتصاد الرقمي لتحقيق اىدافها ونشر نشاطها لتحقيق التواصل  .4
 .اعبماىَتي

 التوصيات:  
الفجوة الرقمية اليت تفصل بُت األفراد واؼبؤسسات واؼبناطق اعبغرافية على العمل على وضع اسًتاتيجية واضحة تعمل على تقليل  .1

 اختالف مستوياهتا االجتماعية واالقتصادية .
 العمل على توفَت بيئة قانونية مناسبة بتنظيم تشريعات تتمثل بصدور قوانُت تتعلق بالتجارة االلكًتونية والدفع االلكًتوين والتحويالت .2

 االلكًتونية .
ل على تنمية دعم البحوث والدراسات اؼبتعلقة باعبوانب الرقمية ودعم االنتاج االلكًتوين من خالل انشاء شركات متخصصة العم .3

 .بتنمية احملتوى الرقمي بالتعاون مع شركات عاؼبية متخصصة
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