ملخص البحث
أنستاسيا ،نور فرييسي . 2013 .تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف معاجلة النفايات يف نظر القاعدة
الفقهية (دراسة يف  .)PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangiحبث جامعي.
شعبة قانون التجارة الشرعةي .كلية الشريعة .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج .ادلشرف مصلح حري ادلاجستري.
كلمات البحث :ادلسؤولية االجتماعية للشركات ،الشركات ،البيئة  ,إدارة النفايات.
تأثير إجيايبا على االقتصاد فقط ولكن زيادة التلوث
تمنية التصنيع يف إندونيسيا ال يؤثر ا
البيئي بسبب النفايات احملصالت(PT KBR) PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi .
ىي شركة اليت يف أنشطتها التجارية تح صل النفايات ،واستنادا إىل التقييم امل الئم أن تلك الشركة
تنال درجة األقل بسبب عدم اىتمام باملسائل البيئيات  .فمسؤولية  PT KBRللقضايا االجتماعية
والبيئية ادلتعلقة بإدارة النفايات يح تاج البحث فيها  .وباإلضافة إىل القانون الوضعي أن الشريعة
اإلسالمية تلزم أيضا الشعب حلماية البيئة ألن محاية البيئة نفس احلاالت يف حفظ ادلقاصد الشريعة
اخلمسة .لذلك ،ىذه ادلسألة تبحث على نظر حكم الشريعة اإلسالمية.
اما من ىذ ا الحبث ىو دلعرفة املسؤولية  PT KBRلالجتماعية والبيئية يف إدارة النفايات
ودلعرفة فوائد إدارة النفايات ألنشطة األعمال  PT KBRمن حيث نظر القاعدة الفقهية
 .و لذلك استخدم الباحث هنج النوعي بدعم من البيانات احلتصوالت من ادلقابلة وادلالحظة
والوثائق .مث حتليل البيانات باستخدام األساليب الوصفية النوعية .
من ىذ ا البحث قد ننتج أن  PT KBRقد نفذت برنامج يف إدارة البيئية على أساس قانون
محاية وإدارة البيئة والنفايات وفقا للمعايري اليت قررىا .ولكن  PT KBRال يبلغ على حد القصوى
يف تنفيذ مسؤولية االجتماعية للشركا ت ،وخاصة يف رلال البيئة بسبب وجود بعض األحكام الواردة
يف قانون الشركات وقانون االستثمار عن مسؤولية االجتماعية للشركات اليت مل تتم من قبل العمل
يف  .PT KBRوجود أنشطة إدارة البيئية مع إدارة النفايات اجليدة يعرض مسؤولية  PT KBRإىل
االجتماعية والبيئية ،مما يعين أن ىناك جهود من  PT KBRدلنع الضرر وفقا للقواعد جلب ادلصاحل
و درء ادلفاسد .تنفيذ  PT KBRعقود اإلجارة مع األطراف وجود إذن إلعادة معاجلة النفايات مث
PT KBRلدفع أجور خدمات ىذه األحزاب .ويتم ذلك أيضا دلنع الضرر ،وذلك ألن األطراف
إىل النفايات ليس لديو اإلذن أن يكون ذلا تأثري على البيئة .

