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(CSR) بناء على ادلبادرة العادلية إلعداد التقارير وجهة نظر اإلسالم وأثره على االقتصاد   ادلسؤولية جاللة
 " .حتسني اجملتمع

 Lc ،MA. ادلشرف: أمحد جال لدين
؛ (CSR)  ، ادلسؤولية االجتماعية للشركات(GRI)  ادلبادرة العادلية إلعداد التقاريركلمات البحث: 

 .االسالمي ادلسؤولية االجتماعية للشركات
باعتبارىا رصيدا اسرتاتيجيا والتنافسية  (CSR) ميكن االطالع على ادلسؤولية االجتماعية للشركات

ن ادلنافسة. وليس أقلها تنفيذ ادلسؤولية االجتماعية للشركات للشركة يف مناخ األعمال غري كامل على حنو متزايد م
رمزي جملرد احلفاظ على وتعزيز صورة الشركة يف أعني ادلوظفني واجلمهور. وتعترب أي معايري زلددة أفضل يف تنفيذ 

  Sampoerna" .Sampoerna Tbk"أنشطة ادلسؤولية االجتماعية للشركات. حزب العمال. جاللة
ادلسؤولية االجتماعية للشركات على اجملتمع احمللي وشركائها، وىذا الربنامج ىو ليس رلرد رمزية أو  لدينا برنامج

البحث  ىذا التصوير، ولكن يهدف إىل حتسني الظروف ادلعيشية يف البيئة من موظفيها يعيشون ويعملون. يف ىذا
 من خالل ادلؤشرات Sampoerna شركات، فإن الباحثني اإلجابة على السؤال ألداء ادلسؤولية االجتماعية لل

GRI وادلنظور اإلسالمي، وتأثري أداء ادلسؤولية االجتماعية للشركات من Sampoerna   يف زيادة اقتصاد
 .اجملتمع

الطريقة ادلستخدمة ىي وصفي نوعي. يف ىذه الدراسة البيانات األولية اليت مت احلصول عليها من 
األنشطة اليت نفذت على أيدي أفراد من توجيو أو ىدف حزب العمال  ادلقابالت، وادلالحظة ادلباشرة من

ومت احلصول على البيانات اليت تدعم ىذه  .Sampoerna Tbk   ادلسؤولية االجتماعية للشركات. جاللة
 الدراسة من الوثائق والسجالت والتقارير، واحملفوظات أنشطة حزب العمال ادلسؤولية االجتماعية للشركات. جاللة

Sampoerna Tbk.  استخدم الباحثون يف ادلنظور اإلسالمي من موقف اإلسالم يف الشركة متوالية ادلسؤولية
 Sampoerna االجتماعية كدليل يف حتديد موقف من ادلسؤولية االجتماعية للشركات حزب العمال. جاللة

Tbk. 
السنوية. استنادا إىل منظور الكشف عنها يف التقارير  GRI وأظهرت النتائج، وتقريبا كل ادلؤشرات يف

إسالمي، ويتضح من اجلدول ادلركز اإلسالمي يف متوالية من ادلسؤولية االجتماعية للشركات، ادلسؤولية االجتماعية 
الوفاء مبسؤولياهتا االجتماعية، مبا يف  Sampoerna  يعين  ،Sampoernaادلستوى  أربعة للشركات ىو يف

تدريب ادلسؤولية االجتماعية للشركات يكون ذلا تأثري  Sampoerna . أنشطةذلك األعمال اخلريية أو اإليثار
إجيايب على التنمية االجتماعية والرفاه االقتصادي لألسر والقدرة على خدمة أعضاء تدريب ادلسؤولية االجتماعية 

جتماعية ، مع الزيادة يف اقتصاد األسرة، وسلربين لديها تدريب ادلسؤولية االSampoerna  للشركات من
 .ادلزيد من الفرص للعبادة، وخصوصا يف شكل صدقة أو زكاة ادلال Sampoerna للشركات األعضاء

 


