
xv 

 

 بحثمستخلص ال

البيئة يف شريكة احملدودة حدائق رلموعة يف إدارة  (CSR) االجتماعية مسؤولية الشركات تنفيذ،  99001111يستاري، ل ديفي
 قانون التجاري، قسم . حبث جامعيادلنظور الشريعة مجرب مقاصد ممبول ساري. 90جرز اندونيسيا 

 نصر هللا الدكتور ادلشرف: اإلسالمية احلكومية ماالنق.امعة موالنا مال  إرراىيم جب كلية الشريعة.الشريعة
 ادلاجستري

 

 الشريعة مقاصد، والبيئة، و (CSR) تنفيذ مسؤولية الشركات االجتماعية كلمات األساسية:ال

احملدودة شريكة  .تلوث البيئة السلبية اليت ميكن أن اآلثار واحدة من .إجيارية وسلبية ذلا آثار الصناعية األنشطة التجارية
ادلسؤولية  تنفيذ، جيب النفايات توليد أنشطتها التجارية يف زلدودة ممبول ساري كشركة 90حدائق رلموعة جرز اندونيسيا 

 فكيف .تلويث البيئة مع تدمري األرض لعدم أيضا اإلسالمي ويتطلب القانون، القانون الوضعي وراإلضافة إىل .والبيئية االجتماعية
 ىناك يف القانون وحنن نفهم أن زلاسبة نفسو، ميكن أن يكون أن رجال األعمال ويتوقع تنظم ريعة اإلسالميةللش الفعلي التكامل
 والبيئة صاحل اجملتمع االنتباه إىل لدفع رجال األعمالنرجوا إىل  الشريعة. رذل  من ادلتوقعمقاصد   مفهوم

ادلسؤولية ، كيف ميكن للتنفيذ أوال .ادلركزة ادلناقشة تتطلباليت  ىناك رعض ادلشاكل ادلذكورة أعاله، إىل اخللفية مشريا
، كيف ثانيا؟ ممبول ساري مجرب 90دائق رلموعة جرز اندونيسيا حلالشريكة احملدودة  يف يف رلال اإلدارة البيئية االجتماعية للشركات

ممبول  90دائق رلموعة جرز اندونيسيا حلالشريكة احملدودة  يف يف رلال اإلدارة البيئية ادلسؤولية االجتماعية للشركات تنفيذ فعالية
 ساري مجرب مقاصد الشريعة ادلنظور؟

ىذا البحث ىو التجريبية القانونية، اليت شهدت اجلوانب القانونية للتفاعل االجتماعي يف اجملتمع. تستخدم الباحثة 
 ادلدخل الكيفي رالبيانات من ادلقارالت والوثائق.

يف شريكة ( يف رلال اإلدارة البيئية CSRث رأن فعالية تنفيذ مسؤولية الشركات االجتماعية )تستخلص ىذا البح
يف شريكة احملدودة حدائق ، مجرب مل تفعل جيدا. األنشطة اليت نفذت  ممبول ساري 90احملدودة حدائق رلموعة جرز اندونيسيا 

ك مربرلة رشكل صحيح وفقا للمبادئ التوجيهية من وزارة البيئة ال مربرلة وليس ىنا يحدائق ممبول سار90رلموعة جرز اندونيسيا 
ادلسؤولية االجتماعية للشركات. لذل  سوف يقلل من االتساق يف تطبيق ادلسؤولية االجتماعية للشركات. ولكن يف مقاصد الشريعة 

لعمل جملتمع، وحفظ العقل لتوفري ادلنظور ىو حفظ الدين رإعطاء مسجد للسكان اجملتمع،حفظ النفس وحفظ ادلال رإعطاء مركز ا
 مرافق التعليم روضة األطفال، وحفظ النسل رتطبيق البيئة الصحية و حفظ العرض لتوصل ادلعامالت مع الغري. 

 
 


