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 : الملخص

لذا تسعى هذه الدراسة  الرقمنة هي أساس عصرنا الراهن وأصبحت البشرية تستخدمها بكافة مجاالت الحياة وال جدال في ذلك،

توضيح ، وتهدف لسمامياالقتصاد اإل ئمبادتعزز من سهولة تطبيق  اإللكترونيةلمعرفة ما إذا كان االقتصاد الرقمي والمنصات 

من التقدم التكنولوجي ، تطرقنا لبلورت مفهوم كل من االقتصاديتين و األسس المرتكز عليها  يسماممدى استفادة اقتصاد الدولة اإل

حث اقتصادي، استخدم في الب إسمامي أمبدكل منهم، والوقوف على المنصات الحديثة المستخدمة في السعودية وإسقاطها على كل 

ائص االقتصادات محل الدراسة ثم إنزال هذه التطبيقات المنهج الوصفي وذلك للكشف عن المفاهيم األساسية في البحث وخص

القتصاد أن اإلى  لتبيين هدف البحث، خلصت الدراسة سماميالمستخدمة في السعودية في كل ركيزة أساسية في االقتصاد اإل

كل هو يعزز بشو استخدامهيتماشى فعليًا مع التطورات الحديثة ويحث عليه وأن العالم الرقمي هو مكسب عند حسن  سمامياإل

وحصل بينهما نقاط التقاء ويجب استغمالها للمنفعة فهي نعمة من هللا لنا لتسخيرها لصالح  سماميملحوظ في أسس االقتصاد اإل

إسهام التطبيقات و المواقع في عدة ركائز بشكل بيّن ال تشوبه أية شائبة، كما أوصت الدراسة برفع  استنتجنا، واإلنتاج نساناإل

بني هذا ت استمراريةاألجهزة الذكية واالنترنت وأن في  استخداممستوى الفرد و المجتمع  بالمهارات الرقمية وحسن  التوعية على

 .التحول يُمكن السعودية من تحقيق مراميها على الوجه المنشود بعد توفيق هللا
 

 السعودية.، االقتصاد الرقمي، المملكة العربية سمامياالقتصاد اإل الكلمات المفتاحية:
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The Role of the Digital Economy in Promoting the Islamic 

Economy (Saudi Arabia as a Model( 

 

Abstract:  

Digitization is the basis of our current era, and humanity has become using it in all aspects of life, 

and there is no doubt about that, so this study seeks to find out whether the digital economy and 

electronic platforms enhance the ease of applying the principles of Islamic economics, and aims 

to clarify the extent to which the Islamic economy of the state benefits from technological progress.  

Each of the two economies and the foundations on which each of them is based, and standing on 

the modern platforms used in Saudi Arabia and projecting them on every Islamic economic 

principle. The descriptive approach was used in the research in order to reveal the basic concepts 

in the research and the characteristics of the economies under study, and then download these 

applications used in Saudi Arabia in each pillar.  Fundamental in the Islamic economy To clarify 

the aim of the research, the study concluded that the Islamic economy is actually in line with 

modern developments and urges it, and that the digital world is a gain when it is properly used, 

and it significantly strengthens the foundations of the Islamic economy, and there are points of 

convergence between them that must be exploited for the benefit, as it is a blessing from God for 

us to harness.  For the benefit of man and production, we concluded the contribution of applications 

and sites in several pillars in a clear and flawless way, as recommended  The study is to raise 

awareness at the level of the individual and society about digital skills and the good use of smart 

devices and the Internet, and that the continuity of adopting this transformation enables Saudi 

Arabia to achieve its goals in the desired manner after God’s grace  

 Keywords: Islamic economy, Digital economy, Saudi Arabia. 
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 يقدية. 1

 جمعين.أوصحبه  آلهبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد هللا رب العالمين والصماد والسمام على أشرف األن

 وبعد:

االمر المتعارف عليه في جميع اقطار العالم االن هي الثورة التكنولوجية والتقنية وتشهده مناحي الحياة من تغيير كبير بكافة 

األصعدة بوجود منصات التقنية والخدمات الرقمية المتجددة والوصول السريع للمعلومات والبيانات، اخذت اقتصادات الدول 

ديث الساعة بالمؤتمرات والقمم العالمية والندوات وخمافها بحيث توجد حلول وابتكارات رقمية بتوجه نحو التحول الرقمي وهي ح

الثالث "الغير ربحي"، االقتصاد الرقمي له نصيب األسد في أو  الخاصأو  للعمليات سواء على صعيد القطاع العام أتمتهوعمل 

خذت افالمملكة العربية السعودية من أوائل تلك الدول التي  ،والمجتمعبحكم اثاره و عوائده التي تعود باإليجاب على الفرد  هميةاأل

والذي كان له تأثير كبير على تحقيق النمو االقتصادي وتعزيز م 0202االقتصاد الجديد كأحد ممكنات تحقيق اهداف الرؤية 

لعمليات ستراتيجية خمسية واستبدال اتنافسية الدولة بين دول العالم بحيث تبنت الحكومة السعودية هذا التحول عن طريق وضع ا

لتمكين دعم القطاع العام واسست البنية التحتية الرقمية قوية من اجل  اإللكترونيةرقمية واطماق البرامج الحكومية إلى  التقليدية

لمنتجات وا رونيةاإللكتالمنصات إلى  ذلك التحول وعلى غرار الدولة وتأسيًا بها أيضا القطاع الخاص ال غياب له عن هذا التغير

الرقمية في عملها، كل هذه التغييرات والتحديثات والعمل الدؤوب الذي يقوم به كل من عمله من شأنه يتماشى مع الشريعة 

وركائزه وتعزز منها؟ كون ان نظام المملكة العربية السعودية  سماميمتوافق مع االقتصاد اإل هل هو بمعنى ادقأو  ة؟سمامياإل

ب الذكر من ان اإلسمام منهج صالح لكل زمان نغيّ  وال إسماميمستمد من القران الكريم والسنة النبوية بالتالي هي ذات اقتصاد 

عده على عمارة األرض و تحصيل من طرق ووسائل تسا نساناالبتكار والتجدد والعمل بكل ما أوهب لإلإلى  ومكان  يحث ويدعو

ويب مبادئ اقتصاد ال علىسنعرج أيضا ، كل ما يسهم في النمو البشري ويرفع من مستوى معيشته ويحقق الرخاء المجتمعي  

 هو مادر حديث الباحث فيالذي و سماميوهي اعمدته حتى يتم التحصيل المعرفي له لتمكن من إسقاطه خصائص االقتصاد اإل

ى التكافل الذي يبنى عل سماميتمكن من العمل ضمن مبادئ االقتصاد اإلبحثية هل تطورات العصر والتقنيات الجديدة هذه الورقة ال

تحريم الربا وأنواع الجرائم المالية واحمال البيوع واالمر بالعدل وحفظ واالجتهاد في طلب الرزق الحمال واالجتماعي والعمل 

 .وهذا بحسب توفيق هللاالحقوق والوسطية وعدم اكتناز المال. 

 يشكلة البحث:. 1.1

الواقع الحديث واستخدامات المنصات الرقمية والتقنية الجديدة اثبتت وجودها بجدارة وأهميتها الفاعلة حتى أصبحت االن العصب 

تمام الخدمات ل إاألساسي القتصاديات الدول ومحرك نشط لعجلة التنمية اذ انه وفر منتجات ابتكارية تلبي جميع االحتياجات وسه

ة. جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مدى سماميونمو الكيانات مع االتساق بالمجاالت األخماقية واإلالعامة وحقق الربح السريع 

تأثير منظومة االقتصاد الرقمي لتعزيز قواعد اإلسمام في االقتصاد اخذين المملكة العربية السعودية نموذج لتبيين العماقة والتفاعل 

لرقمية والمبادئ االقتصادية حسب الشريعة من خمال اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي: كيف ساهم االقتصاد الرقمي في بين ا

 في المملكة العربية السعودية؟ سماميتعزيز مبادئ االقتصاد اإل
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 البحث: أهمية. 2.1

د الذي وهو يدعى باالقتصاد الجدي اإللكترونيةهذه الورقة العلمية في تأثير التحوالت التقنية الراهنة ودور المنصات  أهميةتكمن 

 وساهمت بتسهيل االلتزام بها وذللت العقبات. سماميتبنته السعودية لمساعدتها بالحفاظ على مبادئ وخصائص االقتصاد اإل

 هداف البحث:. أ3.1

من االنترنت والتقدم التكنولوجي الذي تحولت اليه السعودية في ة سماميما مدى استفادة اقتصاد دولتنا اإليهدف البحث لمعرفة 

 أواخر السنوات الماضية لتمكنها من السير على نهجها القويم.

 ينهج البحث:. 1.1

م به واالعمدة المستندة عليها كما سيتعمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي لمعرفة ماهية اقتصاد المعلومات والمفاهيم المتعلقة 

إلى  لوعليها من فوائد للوص الرقميةوالركائز التي ميزته عن بقية األنظمة الوضعية وواقع  سماميالتوضيح ما هو االقتصاد اإل

 النتائج والتوصيات.

 الدرالسات السابقة:. 2

ت العماقة شملت واعتنت بموضوع االقتصاد الرقمي و على عدة أبحاث و مؤتمرات ذابعد البحث في هذا الشأن من قبل الباحثة 

الحقل المعرفي إلى  ولم تتعرض بشي من التفصيل لموضوعنا محل الدراسة لذا نأمل ان يهد هذا البحث إضافة سمامياإل

 "2012كريا،زعبد المجيد صالح وحبيب هللا "دراسة والمعلوماتي ويحقق اقصى استفادة للباحثين والمطلعين؛ ومن تلك االبحاث 

[ استخدم الباحثون في الدراسة المنهج : درالسة فقهيةلسماييدور العالم الرقمي واثره في تحقيق اهداف االقتصاد اإلعنوانها] 

عدد من النتائج وهي: االقتصاد المعرفي وكل نظام يحقق العالمية يسهل التعامل والوصول إلى  واالستقرائي حيث توصلواالوصفي 

ى التجديد واالبتكار، مبدأ العرض والطلب وجودة المنتج، سياسة الشاشة الواحدة والمؤشرات الموحدة، رواج للمنتج، يعمد عل

 .سماميمع اهداف االقتصاد اإلالمال وعدم تمركزه بإيدي طبقة معينة كل هذه تتفق وتتوافق 

استخدم المنهج الوصفي [ لسمايييل اإلدور االقتصاد الرقمي في تعزيز تنايي التمو] وعنوانها" 2012"فضل البشير، دراسة 

ة سماميالتحليلي وأشار في بحثه الى: التقنيات الرقمية من الممكن عند استخدامها ان تقدم فرص لتوسيع نطاق الخدمات المالية اإل

ا هو المصاحبة له ومفاالقتصاد الرقمي ومكوناته وأبرز مزاياه واالشكاليات وتطوير منتجاتها والمحافظة على التقدم والنجاح 

 في األسواق المالية؛ كما تطرق ختاما بمجموعة توصيات علمية وعملية. سماميدورها في تحقيق تنافسية التمويل اإل

[ الرقمي في السعودية: صكوك المضاربة أنموذجا لسماييالتمويل اإل" عنوانها ]2022زيد زكريا وعبد هللا هرهره، دراسة "

ة ة تحتاج وبشدة مواكبة التقنيات الحديثسماميالتحليلي وأسفر عن الدراسة ما يلي: الصرافة اإل استخدم بها المنهج الوصفي

والتحول الرقمي  ةسماميوالتكنولوجيا لتسهيل واتمام المعاممات البنكية بشكل سلس مواتي للتقدم السريع ومتوافق مع الشريعة اإل

أسهمت  الرقمي وجائحة كورونا سمامية في االقتصاد الرقمي والتمويل اإلهو أساس وليس ثانوي فالمملكة العربية السعودية سابق

 في ذلك التغيير بالشيء الكثير.
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" ورقة بحثية م2022يحمد قراط، قدم بها " 12كندوة البركة رقم عماوة على ما سبق فهناك ندوات ومؤتمرات تناولت الموضوع 

لرقمية أوضحت النتائج االتي: ا[ والستعمال الرقمية في تحقيقها لسماييتحرير يقاصد التشريع االقتصادي اإلإلى  يدخل]بعنوان 

هي وسيلة مسخرة من هللا لنا لتعمير األرض وتفيد في اإلنتاج والعمل والتدبر األفضل للمال والتقنية هي حقيقة االن ال غناء عنها 

 كما دأب على تقديم عدة توصيات.

 . اإلطار النظري:3

 ويبادئه لسمايياالقتصاد اإلالمحور األول: تعريف 

 :لسماييتعريف االقتصاد اإل -1

اهيمه في يتمحور مف سماميويه من معنى لتبيين جميع محاور واالقتصاد اإلتيتحتم البحث الرصين إيضاح المصطلحات وما تح

 االتي: 

على انه "العلم الذي يعنى بدراسة النشاط االقتصادي من انتاج، تبادل، استهماك، توزيع وما ينشأ عن  سمامييعرف االقتصاد اإل

 (0202هذا النشاط من ظواهر وعماقات في ضوء احكام المذهب االقتصادي في اإلسمام ومنظومته القيمية" )العبيدي، 

ول اإلسمام ومبادئه االقتصادية ونلخص ذلك ان االقتصاد ألصينظمه وفقا هو الذي يوجه النشاط االقتصادي و"بعبارة مبسطة 

الشق الثابت وهو خاص بالمبادئ عبارة عن مجموعة األصول االقتصادية التي جاءت بها نصوص أولهما  ذو شقين؛ سمامياإل

اج اشكال اإلنتأو  القران والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان بغض النظر عن درجة التطور االقتصادي للمجتمع

الشق المتغير وهو خاص بالتطبيق عبارة عن األساليب والخطط العملية والحلول االقتصادية التي يكشف عنها  ثانيهماالسائدة فيه، 

 (0221واقع مادي يعيش المجتمع في اطارة" )الفنجري، إلى  أئمة اإلسمام إلحالة أصول اإلسمام ومبادئه االقتصادية

مذهب من حيث األصول ونظام من حيث التطبيق وانه ليس في اإلسمام سوى مذهب ’ مذهب ونظام’ هو سمامي"المذهب اإل

اقتصادي واحد هو تلك األصول االقتصادية التي جاءت بها نصوص القران والسنة وانما في اإلسمام تطبيقات أي أنظمة اقتصادية 

ماف االجتهادات باختأو  ة متعددة اذ تختلف هذه التطبيقاتسماميإة مختلفة، كما ان فيه اجتهادات أي نظريات اقتصادية إسمامي

ة، إلهيه بحته بحيث ال يجوز باي حال من األحوال الخماف سمامياألصول االقتصادية اإلالمجموعة األولى األزمنة واالمكنة. 

ة وهي التطبيقات االقتصادي نيةالمجموعة الثاالتبديل؛ أو  حولها ثم فهي صالحة ملزمة لكل زمان ومكان وغير قابلة للتغيير

نظريات على المستوى الفكري فهي أو  في صورة نظريةأو  نظم على المستوى العمليأو  في صورة نظامة سواء كانت سمامياإل

 (0221كلها اجتهادية بحيث يجوز الخماف حولها وقابلة للتغيير والتبديل باختماف األزمنة واالمكنة")الفنجري، 

التفسير وة األخرى مثل الفقه والعقيدة سماميهو علم متميز عن بقية العلوم األخرى لكنه ذو اتصال بالعلوم اإل ميسما"االقتصاد اإل

األصول العامة التي تحكم النشاط االقتصادي والتي تشكل ما يعرف بالنظام يضم مجموعة  سماميالحديث، فاالقتصاد اإلو

والى ة يسماممستنبطه من القران والسنة واالحكام الفقهية التي تقررها الشريعة اإلالمبادئ ووهذه األصول  سمامياالقتصادي اإل

 تلك األصول والمبادئ" إطاريدرس السلوكيات والظواهر المالية وكيف يمكن ان تكون في  سماميذلك فان االقتصاد اإل جانب

 هـ(0100، سمامي)أصول االقتصاد اإل

رعية هذه الحرية عن القواعد الشتخرج  يجمع بين االقتصاد الفردي حامما معالم الحرية االقتصادية بحيث ال سمامي"االقتصاد اإل

ن ال أوبيت المال لعماج مشكلة الفقر و يجمع بين ذلك وبين االقتصاد الجماعي واساسها العقود الجماعية مثل عقد الزكاة المقررة،
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شئون الجماعة من كل الوجوه في استخدام فروض العين و فروض الكفاية وقضاء  يسمامفقر في اإلسمام، يعالج االقتصاد اإل

حاجة الجماعة وهو االقتصاد القومي كبناء المستشفيات والمدارس و المماجئ وتنظيم التوزيع والتعاون ضد االزمات والفواجع 

ق حة الفرد ومصلحة الجماعة على قواعد الحاقتصاد مختلط متوازن بين مصل سماميكالحرائق والفيضانات وعليه فاالقتصاد اإل

 مين مصطفى(أ يغلب مصلحة جهة على جهة أخرى")والعدل و التوازن بحيث ال

ة وحجر الزاوية له وهي األصول االقتصاديركيزتين ركيزة صلبة تشكل القاعدة األساسية إلى  يعمد سماميالنظام االقتصادي اإل

تناز ة، تحقيق العدالة المجتمعية و منع اكإسماميالمستمدة من القران الكريم و السنة النبوية مثل تحريم الربا واحمال صيغ بيوع 

القواعد الملزمة المال بيد فئة دون أخرى و االمر بالزكاة والصدقات وبيت المال والحث على العمل وإعمار األرض وغيرها من 

لتنظيم وتنمية الحياة االقتصادية، الركيزة األخرى غير ملزمة وليست ثابتة تستبدل وتتعدل بحسب مستجدات الحياة والظروف 

االقتصادية ومتغيرات الطبيعة والبشرية تتكون بحسب اآلراء والمقترحات من ذو الشأن من مفكري االقتصاد و أئمة اإلسمام 

ة مرن و معتدل ذو منفع سمامية ككل، لذا االقتصاد اإلسماميه القواعد المتغيرة ال تتنافى مع الشريعة اإلوغيرهم بشرط ان هذ

وقابل للتطبيق مع اختماف الوقت و الموضع لديه اطار ذاتي ثابت يحكم االقتصاد ولديه القدرة بذات اآلونة على التغير والتجديد 

 على حد سواء  بما يحقق العائد و المصلحة للفرد والمجتمع

 : لسمايييبادئ النظام االقتصادي اإل -2

نفيذ ومنها ة يلزم التقيد بها عن التسماميمبادئ واصول ثابتة من الشريعة اإلإلى  يستند سماميكما سبق الذكر انفا ان االقتصاد اإل

 ما يلي:

في  رادفالملكية الخاصة لألوحرية حرية التملك: "اإلسمام يقر الملكية الخاصة والعامة في ذات الوقت وهما مكممان لبعضهما  -أ

 (0202مع من خمال تحديد مفهوم الملكية")صماح، مقيدة بالصالح العام للمجت سمامياالقتصاد اإل

اصة في ان واحد كأصل وليس استثناء مؤقت فهو يقر الملكية الفردية يقوم على الملكية العامة والملكية الخ سمامي"االقتصاد اإل

مصلحة  تحقيق التوازن بين سماميوالملكية الجماعية ويجعل لكل منهما المجال الواسع الذي تعمل فيه، فمن خصائص االقتصاد اإل

قي، ان التوفيق بينهما ممكنا" )الطريكأو  الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما

 م( 0222

تملك وسائل اإلنتاج من اآلالت والمعدات واألراضي وغيرها وتكون الملكية مكفولة ومصونة بالشرع، ملكية  االحقية فيالفرد له 

 يازتهاكية تم حملتصحيح أو  تدخل الدولة االستثناء ويكون لهذا التدخل مصلحة وضرورة لمنع الحاق الضرروالفرد هي األصل 

 .بطرق غير مشروعةالتصرف بها أو 

 الحرية االقتصادية: -ب

اشكال  حدأ"اإلسمام موقفه متميز بين سائر المذاهب والنظم التي عرفتها البشرية في التعامل مع الحريات، الحرية االقتصادية 

المجتمع فهي تقوم على أساس حرية الفرد في البحث عن األفضل  أفرادالحريات التي اقرها اإلسمام ودعمها ونشر ثقافتها بين 

لحر في ا وعقلية وفكرية فالفردواالنفع له في حياته المعيشية بمعنى هي كنتيجة منطقية لما قرره اإلسمام من حريات سياسية 

 (0202التعامل والتعاقد والتصرف في شؤونه االقتصادية")إبراهيم، 
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 نسانطريق الحرية االقتصادية منضبطة بالضوابط األخماقية التي تمنع االحتكار واالستغمال لحاجات اإل"اإلسمام ال يقف ابدا في 

كل عناصر العملية االستهماك فقد ضبط اإلسمام أو  التجارةأو  وإدارة ممارسات ضارة بالمجتمع، سواء في مجال اإلنتاج

 م(0202صور االستغمال واكل أموال الناس بالباطل")واصل، االقتصادية بما يحقق الصالح العام ويحمي المجتمع من كل 

في  التي يرغبون األعمالهي حقيقية فهم احرار في اختيار المهن والحرف والزراعات والتجارات و فرادالحرية االقتصادية لأل"

دة بعدة مطلقة ولكنها مقي االقتصادية والحرية هذه ليستمزاولتها بدافع تحقيق المصلحة الخاصة ويتحملون نتائج اختياراتهم 

 ، فالضوابط كاالتي:لآلخرينضوابط تحمي الحريات الفردية 

 و أ االحتكار وال تخولهم حبس المال عن اإلنتاجأو  التعامل بالرباأو  ال تتيح لهم إنتاج المحرمات فرادالحرية االقتصادية لأل

 صرفه على غير مقتضى العقل وال يسمح لهم االضرار باآلخرين

 األسعار العادلة للسلع والخدمات بالتفاعل بين قوى العرض والطلب في سوق يسودها المنافسة المشروعة بدون اتفاق  تتحدد

 البائعينأو  بين المنتجين

 ية ووضوح األسواق بشفافإلى  االقتصادية ال تعفيهم من االلتزام ببيان المواصفات الحقيقية للسلع والخدمات فرادحرية األ

 ةبعيد عن المغاال

  فان الدولة يحق لها القيام ببعض األنشطة االقتصادية التي ترتبط بمصالح المجتمع  فرادلألمع الحفاظ على الحرية االقتصادية

إجراءات وتتدخل فيه بقوانين و فرادلألالعليا مثل انتاج األسلحة والخدمات العامة وللدولة الحق في مراقبة النشاط االقتصادي 

 م(0202صماح،االستغمال" )أو  تكارمن االح فرادتمنع األ
 

وتدخل الدولة في النشاط االقتصادي وانفرادها ببعض أوجه ذلك النشاط،  فراديوجد حرية اقتصادية لأل سمامي"في االقتصاد اإل

لهم حرية ممارسة األنشطة  فرادفاألمجاله وكماهما مقيد وليس مطلق،  يتوازيان وكماهما يكمل االخر ولكلً  نكماهما اصما

 وليست تحديدها، فتدخل الدولة لمراقبة سمامة المعامماتالقيود هي تتعلق بكيفية استعمالها أو  االستهماكية واإلنتاجية والتدخل

نزع و أ حتى التأميمأو  وشرعية األنشطة وتحقيق التنمية االقتصادية وكفالة حد الكفاية لكل مواطن عن طريق مؤسسة الزكاة

الملكية الخاصة للمنفعة العامة، فاألصل األول هو الحرية االقتصادية واالصل الثاني هو تدخل الدولة وكماهما يكمل االخر وكل 

ة تنمح حق االختيار للفرد بشتى مجاالت حياته حسب سماميفي ضوء ما سبق فالشريعة اإل م(0222منهم له مجاله")الفنجري، 

تغمال اسأو  حكر األسعارأو  الضررإلى  عيشه دون ان تؤولأو  طريقة كسبه للمالأو  قتصاديةتأطير معين من ضمنها الحياة اال

ية له ان ينتج و يبيع ويشتري و يزرع و ينشأ ما يريد دون ان تشمل ضرر في صحة األشخاص إنسانحاجة المجتمع بطريقة غير 

على حرية الفرد االقتصادي بوضع اللوائح والتشريعات التي  حريتهم و للدولة حق مزاولة الدور االشرافيأو  العقليةأو  الجسدية

 تنظمها وتحكمها ما يحقق التنمية الشاملة. 

 الولسطية: -3

بين الروح والجسد بين إقامة الدين والكسب بين الدوافع  نسانهو الوسطية والتوازن في حياة اإل سماميفي االقتصاد اإل مبدأهم أ"

الفردية والمصلحة العامة بين الحقوق والواجبات بين االسراف واالنفاق والبخل فهي الوسطية تشمل جميع أوجه النشاط 

 (0202االقتصادي")صماح، 
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ي الوسطية في النظام االقتصاد مبدأى تطبيق هو دين وسط ال افراط وال تفريط ال غلو وال اجحاف فمن باب أول سماميالدين اإل

ال يدي العاملة ان تعمل وي حالة البخل والشح ال تستطيع األبحيث ال يكون بخل وال اسراف بل بين ذلك قواما، فف سمامياإل

الجوع و الفقر و البطالة و إلى  في نهاية المطاف المشاريع ان تستمر بسبب قلة الموارد وضعف الحافز وهذا ما يؤدي بدوره

 لترفياالبذخ و االسراف واالستهماك المجتمع وانتشار الجرائم، على النقيض من ذلك  فيامساك األموال بين يدي فئة قليلة 

بدون حكمة و روية وتخطيط لمشاريع تنمية في الوقت الراهن يصبح االقتصاد عاجز وفي مرحلة تقشف  تصرف أموال طائلةو

 .لية وصرفها سابقا بشكل مبالغ فيهتوافر موارد ما مستقبما لعدم

 العدالة: -1

فهي عدالة توزيع عوائد العملية اإلنتاجية على عناصر اإلنتاج المشاركة  سمامي"قيمة عليا في كل مراحل النشاط االقتصادي اإل

ألسباب خارجية عن ارادتهم والعدالة مطلب دائم وفي على العمل والكسب فيها، وعدالة إعادة توزيع الدخل على غير القادرين 

 (0202")صماح، شيءكل 

تشترك الدولة بشكل فعال في االقتصاد فهي مديرة القطاع العام وان اختلف حجمه، حيث تقوم  سمامي"في النظام االقتصادي اإل

م ي والعدالة في مجال مستوى المعيشة بما شرعه اإلسمانسانالمستوى اإلبالخدمات العامة وتعمل في زيادة وتعزيز التنمية وتحقيق 

وتتدخل في العماقات االقتصادية مثل اإلنتاج )الملكية والعمل( لتحقيق العدل من رعاية جميع العاجزين ألي سبب عن كفاية الحياة 

صالح طبقة معينة أيا كانت في أي جهة كان، ولتحقيق المصلحة العامة واالهداف االجتماعية العامة ال على أساس طبقي وال ل

 (يسمامونصرتها بل تتفادى الصراع بإقامة القسط وهو العدل والتوازن بين الجميع")مبارك، المؤتمر األول لماقتصاد اإل

يأمر بإقامة العدل والقسط في جميع أوجه النشاط االقتصادي بما في ذلك حماية حقوق العاملين والملكية والفئات  إسمامياالقتصاد 

وضعف اإلنتاج وتدهور  والعزوف عن العمل نهب األموالإلى  اجزة عن العمل فبدون عدل وحفظ جميع الحقوق يؤدي بدورهالع

 الحالة االقتصادية للدولة 

 التكايل والترابط: -5

مترابط وتتكامل احكامه فما يمكن دراسة حكم اقتصادي دون الربط بينه وبين االحكام األخرى ففرض الزكاة  سمامي"االقتصاد اإل

الربح الحمال،  ة التي تحققسماميمثما يرتبط بإقرار حق الملكية، تحريم الربا يرتبط بتقديم العديد من عقود المعاممات المالية اإل

يتطلب تطبيق جميع أسس ومبادئ واليات واخماقيات االقتصاد  سماميوتحقيق النتائج المرجوة من االقتصاد اإل

 (0202")صماح، سمامياإل

يث ح بكافة األنظمة الدينية واالجتماعية والسياسية بحيث تتكامل بها النظم لتقديم حلول شاملة للحياة، سمامي"يرتبط االقتصاد اإل

 سماميوله الحكم، كما يرتبط االقتصاد اإلتكز على ان هللا هو مالك الملك ة التي ترسماميبالعقيدة اإل سماميان يتصل االقتصاد اإل

بالعبادات بفرض الزكاة لرعاية الفقراء والمساكين وأيضا ذو ارتباط وثيق بنظم المعاممات المالية اذ ان شرع ما يحفظ المال من 

 (سماميجماعي")مراد، مبادئ ومنهج االقتصاد اإلأو  أي اعتداء فردي
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ويه من نظم واحكام تتكامل مع بعضها البعض لحماية واستمرارية تة جاءت شاملة لكل جوانب الحياة وما تحسمامياإل الشريعة

ة مثل ميإسماة فهناك أنظمة اقتصادية سماميالحياة على األرض بالوجه األمثل فالجانب االقتصادي جزء اساسي في الشريعة اإل

نب لتحقيق التوازن االقتصادي وتج سمامياالجتماعي، الحرية االقتصادية، صيغ التمويل اإلالملكية الخاصة والعامة، التكافل 

لضبط  ة الحمال والحرامسماميالتعارض بين مصالح الفرد والمجتمع والتوفيق بينهما وهذه األركان مرتبطة مع احكام الشريعة اإل

غش والسرقة والغرر و التدليس و ينتج من منتجات تؤدي النشاط االقتصادي وحماية من الضرر مثل الربا و االحتكار و ال

 حروب و غيرها.أو  اسقامأو  ألمراض

 التنمية االقتصادية الشايلة: -6

يادة واإلنتاج بل ان العمل وزحرص اإلسمام على التنمية االقتصادية وتعمير الدنيا وجاءت كل تعاليم اإلسمام حاثة على العمل "

هي ادية مية االقتصادة والفرد العامل قريب من هللا ومثاب على عمله الصالح في الدنيا واالخرة، التناإلنتاج في نظر اإلسمام عب

نمية اخذهم بأسباب التهللا بقدر تعميرهم للدنيا وإلى  ضروب العبادة والمسلمون قادة وشعوبا مقربون وأفضلفريضة وعبادة 

 م(0222، )الفنجرياالقتصادية" 

فوقها  ةوالدولة جميعهم مأمورون بالعمل ودفع عجلة التنمية وتعمير األرض والتعلم وطلب الرزق لتستمر الحياالفرد والمجتمع 

حتى تتوفر رغد العيش ووسائل مسؤولياته تنتج المنتجات والخدمات والرعاية وكل مقومات الحياة فعند قيام كل من بدوره و

ي القران الكريم والسنة النبوية أدلة عديدة للحث على النهوض والعمل وعدم االستقرار والراحة وتتحقق التنمية االقتصادية وف

التقاعس والكسل، عند قيام الفرد بمهام عمله يوفر ما يحتاجه الفئة المعنية من عمله ومن ناحية أخرى هو يحصل على مقابله 

تستمر ديمومة الحركة والعيش وتتحقق التنمية  المالي حتى يقتات ما يلزمه من سبل الحياة مقدمة من االخرين وهكذا دواليك حتى

 وهذا االمر لصالح الفرد نفسه.

 الضمان االجتماعي: -7

 الكفاية دحوهو ما جاء في اإلسمام بالمجال االقتصادي مبدأ الضمان االجتماعي بمعنى كفالة مستوى المائق لمعيشة الفرد  أبرز"

له احتياجات ضرورية للمعيشة تختلف حسب الزمان والمكان، في حال لم تسعفه  إسماميبمعنى ان لكل فرد وجد في مجتمع 

خزانة الدولة، الضمان أو  تعطل عن العمل عن تحقيق هذا المستوى المائق تكفل له بيت المالأو  شيخوخةأو  ظروفه كمرض

 م(0222إلسمام")الفنجري، هداره هو تكذيب لرسالة اإأو  نكارهإن مجرد أصميم الدين و االجتماعي في اإلسمام هو

وإلزام الدولة بتحقيقه، تعد الزكاة اول تشريع منظم في سبيل "الضمان االجتماعي هو الحق الثابت للفقراء في أموال األغنياء 

ضمان االجتماعي غايتها هو تحقيق الكفاية لكل محتاج في المطعم والملبس والمسكن وسائر حاجات الحياة، الطريقة التي اتخذها 

ي تكمن في ضرورة إيجاد القطاعات العامة التلمذهب االقتصادي في اإلسمام لتمكين الدولة من القيام بتحقيق الضمان االجتماعي ا

المجتمع ورصيد الدولة بوصفها  أفرادضمان لحق المحتاجين من جانب الزكاة إلى  تتكون من "موارد الملكية العامة" لكي تكون

 م(0200راعية اجتماعية يمدها بالنفقات المازمة لتحقيق الضمان االجتماعي")الحميدي، 
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 عاجز عن تحصيل لقمة العيش إنسانحالة من المعيشة الكريمة لكل أو  توفير حد الكفاية سماميمن أولى أولويات االقتصاد اإل

 ركان اإلسمام فبه يكونأالزكاة وكان هو الركن الثالث من غيره، لذا شرع أو  كبر سنأو  سواء أكان العجز بسبب عاهة مستديمة

هناك توزيع عادل لألموال وعدم حصرها بيد طبقة واحدة معينة في المجتمع فالضمان االجتماعي يحقق التكافل والعطاء والمحبة 

 التنمية.المجتمع وما بدوره يشكل االستقرار والتطور ودفع عجلة  أفرادبين 

 المحور الثاني: ياهية االقتصاد الرقمي وخصائصه:

 يفهوم االقتصاد الرقمي: -0

"االقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية براز تعريفات االقتصاد الجديد من عدة مصادر منها: إسنعرج في هذا المحور على 

رقمية التي االليات الإلى  واألجهزة والبرمجيات والشبكات باإلضافةويرتكز على عدة مكونات، منها البنية التحتية التكنولوجية 

كة التي تتم بالكامل على شب اإللكترونيةوالمعاممات  اإللكترونيةالتجارية واالقتصادية ومنها التجارة  األعمالتتم من خمالها 

 (0202)األمم المتحدة،  االنترنت"

االقتصاد القائم على االنترنت والويب وهو االقتصاد الذي يتعامل مع إلى  لإلشارة"االقتصاد الرقمي هو التسمية المستخدمة 

المعلومات الرقمية الزبائن الرقميين والشركات الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، المنتجات الرقمية فهو يقوم على األفكار أو  الرقميات

 (0202)نور الدين،  واالبداع وليس األشياء المادية"

تصادي متطور قائم على االستخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكة االنترنت في مختلف أوجه النشاط االقتصادي وخاصة "نمط اق

 مرتكزا على االبداع والمعرفة والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيات االعمام واالتصال" اإللكترونيةالتجارة في 

 (0202)فوزي، 

ند مستخدما بشكل أساسي ومست شيء ملموسأو  القتصاد الرقمي هو اقتصاد جديد افتراضي بما أوراقما سبق ان ام يتمخض لنا

يما وتشاركية المعلومات وتبادل الثقافات فوالمهام  عمالمسرعا لأل اإللكترونيةوعلى شبكة االنترنت والتقنية الحديثة واألجهزة 

العمولة أي سرعة انتشار المعلومات والبيانات وسماسة التواصل واالتصال لكافة وهذا ما بدوره اظهر لنا مفهوم بين دول العالم 

على الدولة  دد يعود باإليجابالنواحي ما يتأتى منه المعرفة واهميتها لذا يكنى بـ اقتصاد المعرفة فبطريق البحث والتطوير والتج

 ألصعدة. بالتالي التنمية والنمو على جميع ا بتكاراتواالبداع والفرادة باإل

 يبادئ االقتصاد الرقمي: -2

 البنية التحتية الرقمية:  -أ

 القطاعاتو المجتمع شرائح لجميع المناسبة والجودة وبالسعر عالية بسرعة متوافر يكون ان ويجب البنية هذه أساس هو االنترنت

 قدميم مع االستراتيجية والشراكات االستثمار الخدمة، استمرارية على والمحافظة واالنقطاع والعطب القطع اخطار من وحمايته

 االتصاالت، تقنية على والصرف االنفاق حوكمة على المحافظة مع وتقدمها، الرقمية التحتية البنية لتطوير الطرق أبرز من الخدمة

 طريق عن لرقميةا البنية من ينتج ضرر أي من وحمايتهم امن بشكل التقنية استخدام بطرق والمستغلين المجتمع وعي ورفع تثقيف

 .وتطويرها التحتية البنية على للمحافظة األهمية بالغ أمر يعتبر والقواعد بالمواصفات االلتزام
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 وضمان لرقميا التحول عملية لتفعيل اساسي مطلب وهي الرقمي االبتكار بيئة لخلق الرقمية االسس من تعتبر التحتية البنية" 

 (م0202، العربية الدول جامعة" )فعاليتها

 البيانات: -ب

 صناع وتساعد ةواالجتماعي االقتصادية للعقبات المبتكرة األفكار تتولد حتى البيانات هي الرقمي لماقتصاد األساسية الركائز أحد

 جودة تحسين وه الجديد لماقتصاد المتبنيه الدولة من بد فما القطاعات لجميع والكفاءة الشفافية تعزز انها كما قراراتهم في القرار

 منها، فادةاست اقصى لتحقيق وخصوصيتها البيانات لحماية واللوائح السياسات وسن تكاملها على والحرص البيانات وتوافر

 عتمدي المعلوماتية على قائم اصبح االقتصادي التوجه ان بحيث الرقمنة عصر في المعاصرة المجتمعات قوة صارت المعلومة"

 االقتصادي لتطورل الوحيد الرئيسي المفتاح الطبيعية الموارد تعد ولم لماقتصاد اساسي كمحرك المعلوماتية و الفكرية الثروة على

 (م0202 حسن،")البشرية للقوى الكمي والعدد

 المنصات الرقمية: -ج

 كومةحأو  أفرادكان أتمحور حول خدمة المستفيدين سواء ن يكون هناك منصات تأيق االقتصاد الذكي من المهم حتى يكمن تحق

باالستفادة من البيانات والتقنية الناشئة لضمان الوصول السريع لما يحقق من رخاء مجتمعي ونمو اقتصادي نتاج  أعمالقطاع أو 

مع االخذ بجادة الضوابط والتنظيمات المازمة لحفظ كافة الحقوق المبتكرة  األعماللماستخدام األمثل لمثل هذه التقنيات ونماذج 

 .األمنوتوفير 

 نيات:التق -د

والصالح العام لما يسهل من أمور الحياة والمعيشة متفاديا  نسانالتقنية الرقمية الناشئة الهدف من تفعيلها هي تسخيرها لخدمة اإل

 وقيم المجتمع وثوابته بل تدعم اإلنتاج وتحفز العمل والتنافس واألفكار الخماقة  نسانما من شانه الحاق الضرر بحقوق اإلأي 

  بتكاراال -ر

 االقتصاد يةوتنم تعزيز في تسهم المستحدثة األعمال ونماذج والتقنية البيانات في المبتكرة والحلول والمبادرات االفكار حداثة

 لتحولل محفز هو االبتكار" لألفراد العامة والمصلحة والمجتمع االقتصاد على والعائد القيمة ذات المنتجات تطلق ثم الرقمي

 لخلق لسحابيةا الحوسبة الضخمة، البيانات االصطناعي، الذكاء االبعاد، الثماثية الطباعة مثل الحديثة التقنيات تساهم حيث الرقمي

 األعمال طاعاتق بها تعمل التي الطريقة كبير وبشكل التغيير من ويمكنها الصناعات من العديد في المضافة للقيمة جديدة مصادر

 (العربية الدول" ) األنواع بكل

  البشري المال رأس -ز

 الحياة ساليبأو العمل الية يحسن فكري وانجاز عالية انتاجية من تحققه لما المؤهلة البشرية للكوادر متعطش يبقى دائم العمل سوق

 االقتصاد عزيزت في يسهم ما وهذا المنوعة الخدمات لتقديم وتوظيفها وصيانتها التقنية واستخدام والتجدد االبتكار حس من لديه لما

 ،والمعلومات المعارف استخدام من وتمكنه البشر قدرة أهمية من تنطلق نموذجية على الرقمي االقتصاد يقوم" الرقمي
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 بوصفه شرللب واالبداع الفكري الرصيد أهمية على باألساس ويركز انتاجية اقتصادية قيمة له رئيسي وتطويرها كعامل وانتاجها

 ساسأ على قومي االقتصادية المؤسسات رصيد وأصبح المستدامة التنمية وتحقيق الثروات وخلق االستثمار عوائد زيادة على قادًرا

 (م0202 ،)حسن" والمعلوماتي المعرفي مخزونها

 الرقمية: البيئة في الثقة -س

 الرقمية تالتعامماإلى  األعمال وقطاع الحكومية والجهات األفراد تشجيع من البد التقنية في االقتصاد وينخرط الرقمنة لتتفعل

 الثقة رعلتز عالية موثوقية وذات آمنة رقمية بيئة يخلق ما السيبراني األمنب المتعلقة األنظمة تشريع عن مناص ال وبالتالي

 روريض واألفراد األعمال وقطاع الحكومة قبل من الرقمي التبني تحسين" الرقمنةإلى  بالتحول والجهات األفراد لدى والتحفيز

 (العربية الدول جامعة" )الوطنية القدرات باستخدام كبير اقتصادي اجتماعي تأثير تحقيق اجل من

  السوق انفتاح -ك

 التجارة اتتطبيق وتمكين الرقمية لماستثمارات وداعمة تنافسية بيئة لخلق الدولية والقوانين االلتزامات ضمن االسواق فتح

 ونمو يزتعز في يسهم تدعمها وقواعد اللوائح أطار في وتأطيرها الصعوبات وتذليل الحكومية االجراءات وتسهيل اإللكترونية

 ازدهار ىعل تساعد بيئة يوجد وان الرقمية والخدمات للمنتجات بسهولة الوصول يمكن الموحد الرقمي السوق" الرقمي االقتصاد

 (العربية الدول جامعة")النمو معدالت وتعظيم الرقمية واالسواق الشبكات

 :لسماييالمحور الثالث: دور االقتصاد الرقمي في تعزيز االقتصاد اإل

اجتماعيا و أ التنمية والنمو واالزدهار في نواحي عدة سواء اقتصادياإلى  جميع الدول بمختلف أنظمتها االقتصادية تسعى وترغب

تهافت وأصبحت البلدان ت هميةالمعلومات الصورة واألوخمافه فتتبنى وتواكب كل ما هو جديد بعالمنا اليوم يتصدر تكنولوجيا 

ة التحول الرقمي مبادرمبادرة ال بإطماقفتراضي وذلك بها، المملكة العربية السعودية من أوائل اقتصاديات العالم تبنيًا لماقتصاد اال

 لحكومة السعودية مناخ ابتكاريلتحقيق اقتصاد قوي ومتنوع و مستقبل مشرق امام الدولة، حققت ا 0202الرؤية كأحد مستهدفات 

حتى تكون اكثر الدول ابتكاًرا في الساحة بحيث قدمت الخدمات العامة الحكومية بشكل رقمي يمتاز بالسهولة موفًرا الوقت والمال 

ال نغفل و والجهد للمستفيدين و دأبت على ان تكون البنية التحتية الرقمية متطورة ومتينة قادرة على عمل التحول الرقمي المنشود

ر سيتم ففي هذا المحواكيد عن دعمها المستمر لتطوير الكفاءات واالستثمار في النشأ الحديث من الشباب ألجل صناعة التقنية 

متخذين المملكة العربية السعودية نموذجا للوقوف على ما  سماميمن مبادئ االقتصاد اإل مبدأاسقاط االقتصاد الرقمي على كل 

 ة االقتصادية: سماميالجديد يتقاطع في نقاط تماق الركائز اإلذا كان االقتصاد إ

 -حقل الزكاة والتبرعات والتكافل االجتماعي:  -1

قديم خراج الزكاة وتإجل أتطبيق زكاتي: أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل والضريبة تطبيق زكاتي للهواتف الذكية من  -أ

 زكاة الواجبة وإمكانية دفع الزكاة بطريقة ميسرة مرنة وموثوقة عبر نظام السدادخدمات أخرى كحاسبة الزكاة لتحديد نصاب ال

لى إ المحصلة من التطبيق مباشرةمعلومات أخرى تتعلق باإلمر، حيث تتوجه أموال الزكاة  ةيأوخدمة التذكير بمواعيد السداد و

 ركان اإلسمام.أم فريضة الزكاة الركن الثالث من في إتما فرادبرنامج الضمان االجتماعي هذا ما بدوره يساعد الكثير من األ
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تم وضعه من قبل وزارة الموارد البشرية بموجب التشريعات لتحقيق الحماية االجتماعية للفئة برنامج الضمان االجتماعي:  -ب

ه تحسين العمل لهم هذا ما بشأنالمحتاجة من الفقراء المستحقين للزكاة وذلك لتقديم الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وسنح فرص 

 جوانب معيشتهم االجتماعية واالقتصادية والصحية، 

الخيرية ورفع نسبة تأثيرها على المجتمع  األعمالمنصة احسان: منظومة احسان جاءت لتقديم حلول رقمية تمكن من استدامة  -ج

يرها تعليمي وغأو  تبرعيه عدة سواء في الصحيوذلك بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والغير ربحي كما توفر مشاريع 

مته المعلوماتي وتغذية المتبرعين باألثر الرجعي لتبرعاتهم، وابرز ما قد األمنالكثير مع االتسام التام بالشفافية العالية والسرعة و

هم، كما اهاليإلى  دتهممنظومة احسان في الوقت الراهن هي منصة فرجت لطرح فرص التبرع لسجناء الحقوق المالية لتعجيل عو

 توجد فرص أخرى مثل ترميم المساكن وسماسل األغذية وسداد ايجار المنازل ونحوها التي ال يسعفنا المجال لذكرها.

 العقاريأو  تحقيق التكافل السكنيمبادرة مطروحة من مؤسسة اإلسكان التنموي االهلية الغاية منه منصة جود اإلسكان:  -د

و أ المنظمات مانحة بحيث تعرض الحاالت المستحقة عبر جمعيات مثل جمعية المنازلأو  أفرادللمستفيدين يتحصل الدعم من 

جمعية نماء االهلية والكثير من ذلك، كل المساهمات التنموية تحت رقابة وزارة الداخلية والبنك المركزي أو  جمعية ود الخيرية

 بادرة االبتكار لتعزيز العطاء الخيري التنموي بالمجتمع في قطاع العقارات.السعودي محققةً تلك الم

سهولة ر أكثبشكل عززت وساعدت باآلتي: تحقيق لتحقيق وتطبيق قاعدة الضمان االجتماعي يتضح لنا ان الخدمات الرقمية 

ضوح والحوكمة الو المتبرع لهم، تحقيقأو  بيانات المتبرعينوسرعة وكفاءة بعيدة عن التعقيد وتتسم بالخصوصية فيما يخص 

 وضمان لعمل تلك المنظمات الخيرية واوجه صرفهم لردم فجوة الغموض وتقليص جرائم االحتيال المالي والسرقة وغيرها

خيرية لكما أسهمت الرقمية في زيادة الموارد المالية للمؤسسات ا، إعطائها للشرائح األكثر الحاًحا وكم احقية االستحقاق للمستفيدين

حتى يتسنى لها القيام بدورها المجتمعي، رفع مستوى الوعي بثقافة االنفاق في سبيل هللا والتضامن المجتمعي و زرع روح التعاون 

بحكم تسارع النشر والترويج لعمل الجمعيات الخيرية بأقل تكلفة واعلى مفعول لتمكن من استجابتها المجتمع  أفرادوااللفة بين 

م حيث اطلقت السعودية منصة 0200الطارئة كالكوارث الطبيعية مثل ما هو حاصل فترة فيضانات باكستان  السريعة للحاالت

لاير  32120400يمته المياه واكثر حيث بلغ التبرع ما قأو  االيواءأو  ساهم لجمع التبرعات إلغاثة المتضررين من ناحية الغذاء

 ومساعدته.   نسانق الكفاية المعيشية لإلفي مدة وجيزة؛ بذلك توافرت القدرة الفورية لتحقي

 :حقل حفظ الحقوق -2

حفظ ل إلكترونيةيجار: أطلقت من قبل الهيئة العامة للعقار معتمد من وزارة العدل فهي عبارة عن شبكة شاملة متكاملة إمنصة  -أ

حقوق أطراف العملية االيجارية وتقديم حلول رقمية ذات قيمة مضافة في ميدان االيجار العقاري في المملكة لتحسينه والرقي به 

وكبح الثغرات والفجوات لتحقيق التوازن والثقة لحماية كافة الحقوق وزيادة الفرص تذليل المخاطر االستثمارية ما يتم عنه معادلة 

الطلب والعرض فيعكس باإليجاب على أسعار اإليجارات وكل ذلك عبر عقود موثقة ومعتمدة ونافذة تعزز سداد  األسعار بواسطة

 .المستحقات وإنقاص إشكاالت التعثر

خدمة مقدمة من قبل وزارة العدل حيث قدمت مجموعة منتجات منها ما هو يختص بالخدمات العدلية والقضاء بوابة ناجز:  -ب

قرارات والتراخيص الصادرة من وزارة العدل وإمكانية تحميل المستند وليس الحصر االطماع على اإللمثال فعلى سبيل ا
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ألطراف الدعوى وعمل  اإللكترونيالصك العقاري، اتاحة خدمة التقاضي أو  كترونيا، استعراض حالة وبيانات صك الحكمإل

ن خدمة الرهون والعقارات حيث مالك العقار يطلع على عقاراته الترافع وتبادل المذكرات والرد على طلبات الدائرة، االستعمام ع

ة يمكنه فقد صك الملكيأو  الخاصة والمعلومات الخاصة به، عمل نقل ملكية العقار للمشتري دون زيارة كتابة العدل وفي حال تلف

ولود إضافة مأو  يق ورثة المتوفياصداره سريًعا عبر البوابة، و ال مناص عن استعراض الحالة االجتماعية وعقد الزواج و توث

 لوثيقة الورثة.

ت يمكنهم من تتبع الحقوق المالية كالبدال فرادالصدارة من وزارة المالية لعدة فئات كاأل اإللكترونيةأحد الخدمات : عتمادامنصة  -ج

 والرواتب واالستقطاعات والمستحقات السابقة والقادمة المصروفة من الحكومة، أيضا معرفة إعفاءات القروض والعوائد السنوية

تماد فيتسنى اع عن منتجاتليست بقصية  األعمالأوامر الدفع وخمافها وما يتعلق بشأن المشتريات والمنافسات الحكومية؛ قطاع أو 

لهم متابعة امر تعويض المنشآت ووثائق موظفي المالية ومتابعة معاممات، والحكومة أيضا لها من الخدمات المتاحة بالمنصة 

العديد كتوثيق التعاممات المالية للجهات الحكومية والقيام كل ما يخص امر الميزانية والعقود من حيث التسجيل واالجازة وجميع 

مانات والقيام بمهام المشتريات والمنافسات الحكومية أو األ عهد وسلفأو  في وعاء المدفوعات من مطالبات مالية ما شأنه يصب

 مثل طرح المنافسات، الترسية، الضمان البنكي والكثير من قبيل ذلك بكل سماسة.

سواء لتلبية خطة التحول الرقمي  والمؤسسات على حد فرادموقع الكتروني تحت اشراف وزارة العدل تخدم األ منصة نافذ: -ت

في المملكة فهي تدير السندات التنفيذية بكافة أنواعها وتحمي حقوق األطراف في التعاممات التجارية من العبث كما تعمل على 

 تنظيمها وحمايتها بجودة وشفافية عالية وتسهل إعادة الحق لصاحبه بالربط مع محاكم التنفيذ.

سات فيما والمؤس فرادللحقوق الفكرية: تقدم الهيئة خداماتها الكترونيا لصون وحفظ وحماية الحقوق األموقع الهيئة السعودية  -د

االبداع الناشئ منهم فيتم الحصول على براءة االختراع والعمامات التجارية والنماذج الصناعية والتصميمات أو  يخص األفكار

 مال للفرداالستغأو  م استعمالها من قبل الغير وتكون حصر االستعمالبعده التخطيطية وحق المؤلف وغيره، حيث تحفظ حقوقهم

تم رفع دعوى انتهاك تأو  "الفكر"، فالحصول على وثائق الحماية وانفاذها وتوافر المعلومات الخاصة بهاالمنظمة مالك الحق أو 

 ايام بحد اقصى وبأقل التكاليف. 0أو  بشكل الكتروني عبر الموقع فوريًا

 رونياإللكتللعمل: ضمن مجموعة ما تقدمه وزارة الموارد البشرية حيث يتم بها عملية التوثيق  اإللكترونيةالخدمات بوابة  -و

ا ولعقود العمل المرن أيضلعقود العمالة المنزلية داخل المملكة لحفظ جميع حقوق األطراف ذات العماقة مع تأكد شمولية العقد، 

 ليتم مزاولة العمل وحفظ كافة الحقوق وتنجز الخدمة فوري الكتروني.  يتم توثيقه بين صاحب العمل والموظف

ب ير وامكانيتها على ردع النصالكث ءالشيالسالف ذكرها فيها من العون على حفظ الحقوق وضبطها  اإللكترونيةن المنصات اآل

تواقيع االختام و البذي قبل عهد األوراق ور مقارنًة ويتجلى لنا انها أسهمت في حفظ حق التملك بشكل كبي السرقةأو  حتيالواال

 واطن، فالممتلكات محفوظة للموالشهود حيث يسمح بها التزوير والتدليس وشهادة الزور وخمافه دون دليل قاطع على ملكية الشي

معرفة ما له الحكومة ومالها من ملكية عامة، يتمكن صاحب الحق أو  المنظمات الخيريةأو  كيانات القطاع الخاصأو  المقيمأو 

مصّدقة تحت اشراف ومتابعة الجهات الرقابية أي توقيت زمني بطرق ميسورة بسيطة أو  وما عليه مطلًعا عليها في أي موضع
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لردع المحتالين ونهب الحقوق لتضمنها اللوائح واألنظمة التي تكفل الحماية والصون وااللتزامات لطرفي العماقة لمنع الظلم 

 .رغبهمآل تإلى أو  حقه، وتمكنه الرقمية من حرية التصرف في الممتلكات بالبيع واالجارة واالستثمار الجور وإعطاء كل ذي حق

 حقل التنمية االقتصادية: -3

المقدمة من المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية لتقديم معلومات وباقات  اإللكترونيةمنصة صناعي: أحد الخدمات  -أ

تصدير المنتج الصناعي مثل طلب ترخيص صناعي، دعم التوظيف، إلى  خدمات للمستثمر في المجال الصناعي من بداية الفكرة

لمعلومات ل الخدمة تسهيما لإلجراءات وتوافر دمياالعفاء الجمركي، التخليص الكيميائي وغيرها وذلك عبر شمولية بين أعضاء مق

 الصناعية وطرح الفرص االستثمارية الصناعية الجديدة للمهتمين من المستثمرين 

االقتصادية تسهيما له، حيث تلك  األعماللمن يرغب ببدء ممارسة  إلكترونية: يقدم خدمة عمالمنصة المركز السعودي لأل -ب

يهدف لرفع اإلنتاجية الشركات التي تعمل في السعودية بخدمتها رقميا  ة بشكل فوري وبرسوم رمزيةالخدمات متكاملة عالية الجود

تيح له ت تفاديا لهدر الوقت والتكاليف وتشجيع على االستثمار والنمو االقتصادي لزيادة حجمه في اإليرادات الحكومية، حيث

 من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص الخدمات 

في السعودية تخدم منظومة ريادة  األعمالمنصة رقمية لتجميع الحاضنات ومسرعات موقع حاضنات ومسرعات السعودية:  -ج

لخدمات عدة: بصمة للمستشارين  إلكترونيةحيث تجمع متاجر المنشآت  وديمومةهم أعمالوحفز الرواد على استدامة  األعمال

برمجية لتطوير التطبيقات وانشاءها بشكل سهل، متجر  Appery.io، المنشأة نيابة عن إلدارة وتشغيل أنشطة الموارد البشرية

راس مال إلدارة جداول وحصص المماك وخطط األسهم للشركات الناشئة ببساطة، فماش ليد إلدارة المبيعات وزيادتها للشركات، 

click up حاضنة  022ثير حيث توحي اكثر من منصة إلدارة المشاريع والمهام والتنسيق بين األعضاء بسهولة وغيرها الك

 منشاة  122ومسرعة واكثر من 

 سجلمن قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم خدمات الثروة الحيوانية جميعها منها:  إلكترونيةمنصة انعام: خدمة  -ح

 الفسح، طلبات استيرادالتحصينات واألدوية واالمراض، السجل الصحي للقطيع، المختبرات البيطرية والمحاجر، طلبات 

الحيوانات، تقديم الدعم المادي لتربية المواشي وغيرها التي تسهل وتيسر عمل من يعمل في قطاع الثروة الحيوانية كنوع من 

تشجيع المشاريع الصغيرة وتوافر الموارد الغذائية بشكل كافي، الدعم المعنوي ألصحاب المشاريع الريفية لخفض أعباء القطاع 

 والحيواني في السعودية وتوافر جميع المتطلبات لتحقيق نمو مشاريع تربية المواشي.النباتي 

تعمل على تسويق وطرح الفرص االستثمارية لجميع القطاعات منها الصحة،  إلكترونيةمنصة منصة استثمر في السعودية:  -خ

به  وافرةلبيئة االستثمارية في السعودية والمزايا المت؛ فهي تعرف المستثمر المحلي والعالمي على االتعدين، الطاقة، النقل والكثير

التواصل، عن طريق توحيد الجهود والوسائل بين كافة الجهات سواء الحكومية والخاص وغيرها ما يتحصل في  ليةوتسهل عم

 النهاية من دعم النمو االقتصاد السعودي.

صدير لخدمتهم بشكل الكتروني وسريع فيما يخص التجارة والتمكان افتراضي موحد لصالح عمليات االستيراد منصة فسح:  -ر

 فراج عناإلأو مصدر،  مين، خطاب الفسح، التسجيل كمستردأعمام عن رسوم الجمركية، رسوم التالدولية وذلك مثل االست
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المستورد وايضا من خدمات الموانئ البحرية والمنافذ الجوية والبرية وتتبع الشحنات، البريد السريع والعديد لتيسير الخدمات 

 فرادالمنظمات واأل أعمالاللوجستية لدعم 

تجة سر المنلصغر واأللحفز المشاريع متناهية االمنصة الوطنية لألسر المنتجة: خدمة مطلقة من بنك التنمية االجتماعية  -ز

الخدمة أتت لدعم  والحرف والمهن من المواطنين عبر تقديم قروض بدون فائدة بواسطة جهات متعاونة والبنك هو المنسق وهذه

 سر المنتجة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في السعوديةقطاع مشاريع األ

صندوق التنمية البشرية "هدف": تقدم هذه المنصة باقة خدمات تدعم توظيف وتدريب الكوادر البشرية في القطاع  منصة -س

ظيف وخطط ودراسات تهدف لتووالمشاركة في تكاليف تأهيل القوى الوطنية ودعم التمويل برامج ومشاريع  الخاص والغير ربحي

 ،الموارد البشرية السعودية وغيرها من الخدمات للمنشآت من جهة أخرىالسعوديين أيضا تقديم قروض لمنشآت تأهل وتمكن 

يدي مقدم لخدمات تمكين األ فرادوهي عبارة منصة شاملة لسوق العمل في السعودية بين قطاعات واأل قاتمثل برنامج تمهير، طا

تاز بالجودة وذات قدرة على التطور لخلق سوق عمل رقمي يمبدال من الوافدين ويهدف العاملة إلحمالهم في االقتصاد الوطني 

 وهو برنامج لتمكين القوى العاملة من ذوي ، صيفي، اعانة البحث عن العمل، توافقلتحقيق تنافسية قوى العمل في السعودية

ول صدعم العمل الحر، تمكين المرأة عبر برامج قرة وواإلعاقة للعمل بالقطاع الخاص شاملة الحقوق والمهارات والبيئة وغيرها، 

ز موزعة وهي مراك ، أيضا تشمل مراكز التأهيل والتوظيف عن بعد:ويدعم التثقيف المهني عبر دورات وبرامج اكاديمية تعليمية

على مناطق المملكة لمساعدة كما من الباحثين عن عمل والموظفين بحيث تدعم الباحثين بالتدريب وتقديم االستشارات وخدمات 

تم التسجيل ، كل هذه الخدمات يموظفين لتقديم خدمة ما بعد التوظيف لماستقرار الوظيفي والتطويرالتأهيل للحصول على عمل، ولل

 إللكترونيةاما سبق ذكره ما هي اال غيض من فيض من المنصات والتطبيقات . كترونيا بشكل سلس ومضمونبها واالستفادة منها ال

ي أسهمت الرقمية ف زراعة وتجارة خارجية وخمافها،في االقتصاد من صناعة و في السعودية التي تخدم وتساند جميع الميادين

ثمان ونقل الممتلكات وتداول األموال في االقتصاد، توافر كم من المعلومات المساعد في التخطيط الجيد وسرعة سرعة تحصيل األ

قليل نسبة الفقر، للفرد وتالتالي رفع مستوى الدخل اتخاذ القرارات، تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية للعمل للقضاء على البطالة ب

ادية ، كل هذه تعزز التنمية االقتصيدي العاملة في مشاريعها لتحصيل الرزق و رفع مساهمتهم في الناتج المحلي اإلجمالي دعم األ

 في الدولة وتساعدها على النمو وتحقيق مستوى معيشي ممتاز للناس.

  حقل الحرية االقتصادية: -1

 يدي العاملة بكافة األنواع دون احتكارسر المنتجة واأللمشاريع واألفكار االبتكارية واألتوجد منصات رقمية مساندة ومساعدة ا

و أ تطبيق رقمي ذات خدمات ميسرة تعزز وتحفز العملأو  تحديد للفرد بالقطاع الذي يعمل فيه فكل القطاعات متاح لها منصةأو 

حرفة أو  دون إرغام ألحد على مهنةاالتجار به وتسهل اإلجراءات وكما توجد منصات تطرح فرص عمل منوعة لكل المجاالت 

لكافة  مالاألعوحاضنات معينة مثل منصة هدف التي تحدثت عنها آنفًا تدعم العمل الحر وتوفر فرص وظيفية في القطاع الخاص 

منصة وطنية موحدة للتوظيف بالقطاع العام والخاص متاحة لجميع المؤهمات المشاريع وأيضا منصة جدارات فهي عبارة 

والمسميات الوظيفية بشكل رقمي وسلس، المنصات الرقمية مثل: منافع، سكوبير، افاق، إمكان، مكيال، تعميد، سهلة، اصيل 

حية أخرى توفر موارد المالية وغيرها تحت هيئة السوق المالية التي تطرح فرص استثمارية للمستثمرين من ناحية ومن نا

ص ة ومعتمد من الهيئة الشرعية فالفرسماميللمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التمويل بالدين والملكية متوافق من االحكام اإل
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ن سيمبتكرة تعاون على النمو والتح إلكترونيةعبر خدمات منوعة بكافة االقطاعات والمستثمر مخير بينها بما يتوافق مع أهدافه 

بالقطاعات الحيوية دون تقييد، منصة قوت بمثابة مظلة واحدة لقطاع المقاهي والمطاعم والعاملين بهذا الحقل  عمالالمستمر لأل

 توظيف أو الكيان التنظيمي من عملأو  ، بالتالي أيًا ما يرغب به الفرداألعماللمازدهار به وتحقيق حياة جيدة للموظفين و رواد 

ستثمار في أي مجال من المجاالت فاألمر متاح له ميسر بشكل رقمي وأيضا تحت اشراف جهة رقابية منظمة االأو  بدء مشروعأو 

 تكفل أطر عملها وسن التشريعات وتحفظ الحقوق فيكن مخير ايهما يشاء.

 حقل الولسطية: -5

من منطلق الوسطية واالعتدال وعدم االسراف وحفظ النعم التي اوهبنا هللا إياها اقامت جمعية حفظ النعمة  منصة حفظ النعمة:-أ

النعمة  بترشيد االستهماك وحفظ فرادعودها الحفاظ على الفائض من األطعمة بشكل نظيف واعطائه مستحقيه وتوعية المجتمع واأل

قليل االضرار على اقتصاديات االسرة والمجتمع باستخدام الوسائل التكنولوجية في النواحي االجتماعية والصحية واالقتصادية لت

الوسطية  بدأمالحرية االقتصادية فيها نوع من تدعيم  مبدأ، أيضا منصات التي تطرح فرص استثمارية السالف ذكرها في الحديثة

ن نفع على الفرد والمجتمع و اقتصاد الدولة بدال مبحيث يتم استغمال األموال واستثمارها في المشاريع التنموية التي تعود بال

ومؤسسات تخلق فرص وظيفية ومصدر دخل  أعمالاستهماكها وصرفها على الكماليات ومظاهر البذخ، فعند وضعها في 

ري ااألكثر عوًزا للمال، منصات تقنية تدعو لمادخار ورفع الثقافة المالية على سبيل المثال: منتج زود االدخ ألشخاص اخرين

التابع لبنك التنمية االجتماعية مقدم لعممائه حيث تساعدهم على االدخار وإمساك مبلغ نقدي يسير عبر خطة ادخارية سهلة تمكنهم 

تطبيق سيركليز مصرح من البنك المركزي السعودي يدعم فكرة االدخار عن طريق الدخول مع دوائر على تغطية احتياجاتهم، 

هكبه  ، تطبيقإلكترونيةتعثر بضمانة من شركة سيركليز وتكن خدمة أو  المدخرات دون تأخيرمضمونة "جمعيات" ثم استمام 

اول منصة ادخار تعاوني في السعودية بتصريح من البنك المركزي السعودي لتقديم حل متكامل "الجمعية المالية" بكل سماسة 

البنك المركزي السعودي لتقديم خدمة  مالية مصرح منعبر تطبيقات الهاتف بشكل امن، منصة موني لوب أيضا منصة تقنية 

قني تطبيق صندوق االدخار نظام تالجمعية بما يتناسب مع احتياجات الفرد وصوال لتحقيق األهداف المالية، أو  االدخار التشاركي

تهماكية من لمصاريف االسشامل لتقديم خدمات مالية بشكل الكتروني يستفيد منها الفرد والمؤسسات بحيث هذه الفكرة تقلل من ا

 االدخار االختياري ما بدوره يعالج االستهماك اليومي عن طريق ادخار جزء من مصروفه.أو  خمال الشراء الموجه

 التكايل والترابط:حقل  -6

والترابط ة غير مباشر في تحقيق التكامليأو  ما سبق التطرق اليه من منصات وتطبيقات التي تدعم كًل في حقله تسهم بشكل مباشر

تطبيق زكاتي تدعم متطلبات الشريعة وويه من خدمات تلجميع أوجه ومكامن الحياة على سبيل المثال منصة احسان وما تح

زكاة وتدعم الجانب االجتماعي لما فيه من والحث على االنفاق بحكم ان ذلك مقصد شرعي من صدقات وتبرعات وة سمامياإل

لو  على الصعيد االقتصادي تسهم التبرعات المكتسبة مجتمع محققا بذلك التكافل والتراحم،مساعدة الغير ومساندة لمعظم فئات ال

لرفع مستوى  مناألباليسير في تحسين مستوى معيشهم وقدرتهم على النهوض للتعليم و التوظيف وكسب الرزق وتحصيل المأوى 

ناجز و نافذ واعتماد وغيرها محققًة مقصد حفظ الحقوق  مثلمعاش الناس مع الوقت، كما لو رأينا منصات الوزارات التي اطلقتها 

التنمية االقتصادية فعند توثيق العقود والممتلكات ووجود جهة اشرافيه محكمة  مبدألجميع األطراف وحماية الملكية فهو يحقق 

ذي يتاح للفرد االتجار بالمر الحرية االقتصادية حيث أوالعمل وزيادة اإلنتاجية وتحقيق وسهولة إجراءات يعزز من االستثمار 
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يرغب به مع الضوابط العامة للتأكد من سمامة العقود واالستثمارات بحيث في المنصات يستطيع الشراء والبيع والتأجير واختيار 

 اوخمافها، أيضا المنصة الوطنية الموحدة تقع ضمن سياق حديثنا هنا حيث انها شاملة ومتكاملة لتقديم الخدمات الكترونيالمجال 

ت فالكل يستطيع استخدامها واالستفادة منها إلتمام المعامماللمواطن و المقيم و الزائر على حٍد سواء بحيث تتحقق العدالة والوسطية 

الصحية واالقتصادية والتعليمية واالستثمارية والمزيد من ذلك، ناهيك عن تحقيق النمو االقتصادي لتسهيل و مرونة تنفيذ 

وبالتبعية كافة الحقوق محفوظة، فيتضح لنا ان التقنية تساعد على تحقيق مجموعة جوانب  ذات العماقةالمعاممات مع الجهات 

 ة.سماميومجاالت بالحياة في نفس اآلونة متوافقًا مع الشريعة اإل

 حقل العدالة: -7

ويتبعها منصة معاك وجيتك، تذليل المعوقات للوصول وتيسيًرا لتقديم  نسانوي على خدمة حقوق اإلتالمنصة الوطنية الموحدة تح

تحفظ وتحمي حقوق المرأة واألطفال وذوي العماقة المساواة وعدم التمييز  نسانالخدمات والدعم العاجل، فمنصة حقوق اإل

جور مل بحيث يمنع التفرقة في االأيما يكن، المساواة التكاملية بين الجنسين ومكافحة التمييز في إطار الع نسانوإنصاف اإل

أيضا يدعم المعادلة في المجاالت األخرى كالتعليم و الخدمات الصحية الحقوق والواجبات، أو  واالعانة في البحث عن العمل

تابعة للهيئة تمكن من تقديم الخدمات سريًعا، الجدير بالذكر ان هذه الرقمية والتقنية  إلكترونيةوخمافها، حيث ان هناك منصات 

دمات محايدة هي خو الفرص المطروحة ويلتحق بهاإلى  العدالة بشكل كبير حيث الجميع يستطيع الوصول مبدأتسهم في الحديثة 

المعلومات بشكل سريع فيما يخص اللوائح إلى  صول، الوعنصريةأو  طبقي فهي لألجمع دون استثناءأو  يقال يوجد تطرف عر

في حالة الظلم والبخس للحق أيضا يصل أو  معرفتها مسبقًا،مؤسسة لمالتزام بها لأو  واألنظمة لمعرفة ما له وما عليه سواء فرد

حقوقهم  تهم والحفاظ على، لذا هنا الجميع يلتزم بتأدية واجباعبر منصاتها المتنوعة للحصول على حقه لخدمات وزارة العدل سريع

التي تخص االقطاعات اإلنتاجية وتقنيات االستثمار متاحة للعموم بالتساوي ومع وجود  اإللكترونيةما يحقق العدالة، أيضا المواقع 

 .العوائدأو  الية محكمة للحصول على الحقوق

 الخاتمة. 1

إلى  لبحث، وخلص اسماميالرقمية وإسقاطها على االقتصاد اإلسهاب المبسط السابق وذكر بعض النماذج للتطبيقات ختاًما بعد اإل

 مجموعة النتائج االتية:

 ومبادئه الثابتة صالحة لكل زمان ومكان حتى مع التطورات الحديثة وتستطيع الدولة تسخير كل سماميالنظام االقتصادي اإل -0

 آل اليه التقدم لتعزيز تنفيذ أسس االقتصاد في اإلسمام  ما

ة والصالح العام لعمار نسانمن هللا تعالى أوال يمكن استخدامها لخدمة اإل ةوالرقمنة الحديثة وكل تطوراتها هي هبالتقنية  -0

 األرض وأسهمت أيضا في حل إشكاالت عديدة

 ة سماميحكام الشريعة اإلأمعزز له بشرط ان يكون متوافق مع وهو  سمامياالقتصاد الرقمي نستطيع إسقاطه على االقتصاد اإل -0

التنمية االقتصادية وحرية التملك والحرية االقتصادية والضمان االجتماعي بشكل مباشر  مبدأ اإللكترونيةأفادت المواقع  -1

 من الوسطية والعدالة والتكامل أسهمت بشكل غير مباشر وجلي، بينما البقية 
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التعمق به ومعرفة آلية استغماله استغمال ن وهذا أمر ال مفر منه وحتى تكمن اإلفادة والتمكن منه يجب الرقمية هي حقيقة اآل -3

 أمثل 

 وأوصي بما يلي:

 ضرورة تثقيف الفرد والمجتمع بالمهارات الرقمية وحسن استخدام التقنية وفق مقاصد الشرعية لتحقيق النفع وتعمير األرض  -0

ية لماقتصاد الرقمي بحكم انه معين بدرجة كبيرة في تحقيق األهداف الحكومية المنشودة استمرارية تبني الحكومة السعود -0

 وتقوي من التجارة ورفع اإلنتاجية

ه بدال من وتطبيق سماميالحرص على استعمال الرقمنة ما يعود بالعائد على النفس البشرية والتمسك بمبادئ االقتصاد اإل -0

 األنظمة الوضعية

 ى طريقة استخدام التقنية ووضع أطر تنظمها للحصول على أوفر الفوائد وأقل الخسائراإلحكام والسيطرة عل -1

ن أيادي طبقة معينة بحكم أت تعزز رواج المال وعدم تمركزه بحفز التجدد واالبتكار لتقديم منتجات ومشاريع ومؤسسا -3

 ة تتقاطع مع العلم الحديث وتحث عليهسماميالشريعة اإل

 

 :المراجع. 5

 .سمامية والعمل الخيري. الطبعة األولى، دائرة الشؤون اإلائمهودع سمامياالقتصاد اإل م(.0202إبراهيم. ) ،العبيدي -

 .ى، دار الشروق. الطبعة األولسماميالوجيز في االقتصاد اإل م(.0221، محمد. )الفنجري -

طبعة األولى، ونظرية التوازن االقتصادي في اإلسمام. ال سماميأصول االقتصاد اإل هـ(.0100، أمين مصطفى. )عبد هللا -

 .مطبعة عيسى البابي

أكتوبر  02. موقع عربانك، تم استرجاعه في 0مدخل لدراسة االقتصاد اإلسمامي ج (.0202، عبد الفتاح. )عبد الفتاح صماح -

  /0-ج-اإلسمامي-االقتصاد-لدراسة-/مدخلhttps://www.arabnak.com: 0200م

اإلسمام ضبط حرية االقتصاد بميزان المصلحة العامة. موقع الخليج، تم استرجاعه  (.0202يوسف؛ واصل، نصر. ) إبراهيم، -

  ampالعامة؟-المصلحة-بميزان-االقتصاد-حرية-ضبط-/ملحق/اإلسمامhttps://www.alkhaleej.aeم: 0200نوفمبر  3في 

 . سمامي، المؤتمر العلمي األول لماقتصاد اإل024تدخل الدولة االقتصادي اإلسمام.ص م(.0222، محمد. )مبارك  -

 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير.سماميمبادئ ومناهج االقتصاد اإل م(.0200، ناصر. )مراد -

 .في المملكة العربية السعودية ميوحدة التحول الرقمي، سياسة االقتصاد الرق (.م0202) زارة االتصاالت وتقنية المعلوماتو -

 .الرقمي. الطبعة الثانية الرؤية العربية لماقتصاد (.م0202. )جامعة الدول العربية -

 ،مجلة روح القوانين، جامعة طنطا، كلية الحقوق ه، تحدياته، تطبيقاته(،االقتصاد الرقمي )مزايام(. 0202، محمد. )حسن -

 .23العدد

، 3مجلد ، المجلة تطوير البحوث الفلسفية واالجتماعية ،اإللكترونيةاالقتصاد الرقمي والتجارة  م(.0202. )بن سولة نورالدين  -

 0العدد

 .0، العدد31مية، المجلد مفهوم االقتصاد الرقمي، المجلة االجتماعية القو م(.0202. )اماني، فوزي -
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معات الذكية في لجنة التكنولوجيا من اجل التنمية، االقتصاد الرقمي والتحول نحو المجت (.م0202. )منظمة األمم المتحدة -

 .المنطقة العربية

 .: دراسة فقهيةسماميدور العالم الرقمي وأثره في تحقيق اهداف االقتصاد اإل م(.0202. )عبد المجيد صالح ،رياحبيب هللا زك -

 .2، مجلة بيت المشورة، العدد سماميمي في تعزيز تنامي التمويل اإلدور االقتصاد الرق م(.0202، فضل. )البشير -

 الرقمي في السعودية: صكوك المضاربة أنموذًجا، المجلة الدولية سماميالتمويل اإل م(.0200. )عبد هللا ،هرهره ، زيد؛زكريا -

 .00للدراسات االقتصادية، العدد 

ة، ي تحقيقها، ندوة البركواستعمال الرقمية ف سماميالتشريع االقتصادي اإلتحرير مقاصد إلى  مدخل م(.0200، محمد. )قراط -

 .10رقم 

م: 2/00/0200موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم استرجاعه في  -

https://zatca.gov.sa/ar/Pages/default.aspx  

  /https://hrsd.gov.saم: 2/00/0200موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تم استرجاعه في  -

  /https://ehsan.saم: 2/00/0200موقع منصة احسان تم استرجاعه في  -

 https://eservices.ejar.sa/ar/public/login م: 02/00/0200في موقع ايجار تم استرجاعه  -

  https://najiz.sa/applications/landingم: 02/00/0200موقع ناجز تم استرجاعه في  -

  /https://www.joodeskan.saم: 2/00/0200موقع جود اإلسكان تم استرجاعه في  -

  aspxhttps://www.mof.gov.sa/Pages/default.م: 02/00/0200موقع وزارة المالية تم استرجاعه في  -

  /https://nafith.saم: 00/00/0200موقع منصة نافذ تم استرجاعه في  -

  /https://www.saip.gov.saم: 00/00/0200موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تم استرجاعه في  -

  https://donations.sa/project/879م: 00/00/0200النعمة تم استرجاعه في  موقع منصة حفظ -

https://www.sdb.gov.sa/ar-م: 3/0/0200موقع بنك التنمية االجتماعية تم استرجاعه في  -

sa/entrepreneurs?utm_source=SEM&utm_medium=CPC&utm_campaign=Entrepreneur&utm_c

ral&Westernontent=Cent  

  /https://circlys.comم: 3/0/0200موقع منصة سيركليز تم استرجاعه في  -

  /https://hakbah.saم: 3/0/0200موقع منصة هكبه تم استرجاعه في  -

  /https://moneyloop.saم: 3/0/0200موقع منصة موني لوب تم استرجاعه في  -

  /https://niic.gov.saم: 03/00/0200موقع المركز الوطني للمعلومات الصناعية تم استرجاعه في  -

  https://sian.sa/ar/provided_servicesم: 03/00/0200موقع حاضنات ومسرعات السعودية تم استرجاعه في  -

م: 03/00/0200موقع استثمر في السعودية تم استرجاعه في  -

https://www.vision2030.gov.sa/ar/thekingdom/invest/  

 م:03/00/0200موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة تم استرجاعه في  -

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx   
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  https://www.fasah.sa/trade/home/ar/index.htmlم: 04/00/0200في موقع منصة فسح تم استرجاعه  -

م: 04/00/0200موقع المنصة الوطنية الموحدة تم استرجاعه في  -

www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutPortalhttps://  

م: 02/00/0200م، تم استرجاعه في 0202تقرير صندوق الموارد البشرية، موقع منصة هدف،  -

https://www.hrdf.org.sa/Home  

  /https://manafa.coم: 0/0/0200موقع شركة منافع تم استرجاعه في  -

  https://jadarat.sa/?_ts=1671962670693م: 1/0/0200موقع منصة جدارات تم استرجاعه في  -

  /us-about-sa.org/ar-https://qootم: 1/0/0200موقع منصة قوت تم استرجاعه في  -

  /https://www.scopeer.comم: 1/0/0200موقع منصة سكوبير تم استرجاعه في  -

  /https://www.afaq.coم: 1/0/0200موقع منصة افاق المالية تم استرجاعه في  -

  /https://emkan.com.saم: 1/0/0200موقع منصة امكان تم استرجاعه في  -

  /https://www.mekyal.comم: 1/0/0200موقع منصة مكيال تم استرجاعه في  -

  /https://www.ta3meed.comم: 1/0/0200موقع منصة تعميد تم استرجاعه في  -

  in?lang=ar-https://app.investaseel.sa/signم: 1/0/0200موقع منصة اصيل تم استرجاعه في  -

  https://saving.com.saم: 3/0/0200موقع تطبيق صندوق االدخار تم استرجاعه في  -
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