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المستخمص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور االجتماعي الذي تقوـ بو المصارؼ اإلسالمية التي تـ اختيارىا مقارنة بمكانتيا

وقيمتيا السوقية ،تبعا لذلؾ وقع االختيار عمى أربعة مصارؼ إسالمية حيث تـ تحميؿ أنشطتيا المجتمعية حسب ما أصدرتو مف
تقرير وبيانات في ىذا المجاؿ .وبينت نتائج الدراسة أف المصارؼ اإلسالمية مدركة تماما بأىمية تتحمؿ مسئوليتيا االجتماعية
وتجمى ذلؾ في المساىمات النوعية والمالية التي تقدميا ،كما سجمنا مف خالؿ ىذه الدراسة أف المصارؼ اإلسالمية تركز بشكؿ
أكبر عمى مسئولياتيا االجتماعية الموجية لمختمؼ فئات المجتمع في مقابؿ اىتماـ أقؿ بمسئولياتيا تجاه العامميف والموظفيف ،كما

تغيب المشاريع المجتمعية الموجية خارج المكاف (خارج البمد) وكذلؾ التنسيؽ والمشاركة في ىذه المشروعات فيما بيف المصارؼ
اإلسالمية.

الكممات الدالة :المصارؼ اإلسالمية ،المسئولية االجتماعية ،التنمية المستديمة ،األبعاد اإلنسانية ،المبادئ ،األخالؽ.

Abstract
This study aimed at identifying the social role played by the Islamic banks that have been chosen
in relation to their position and market value. Accordingly, four Islamic banks have been selected as
their community activities were analyzed according to a report and data in this area. The results of
the study showed that Islamic banks are fully aware of the importance of their social responsibility
and reflected in the qualitative and financial contributions they provide. Throughout this study, we
also noted that Islamic banks focus on their social responsibilities directed towards different groups
of society in return for less attention to their responsibilities towards employees. We also noticed
lack of community oriented projects outside the country, as well as the coordination and
participation in the projects among Islamic banks.
Key words: Islamic banks, social responsibility, sustainable development, human dimensions,
principles, ethics.

أوال :مقدمة
تستيدؼ أي مؤسسة اقتصادية أو مالية في وقتنا الحاضر تحقيؽ التنمية المستدامة التي أصبحت تستأثر باالىتماـ الكبير مف
طرؼ مختمؼ الييئات والمنظمات العالمية بالرغـ مف طابعيا غير اإللزامي ،وفي سعييا لتحقيؽ ىذا اليدؼ يتخذ منيج المسئولية
االجتماعية كخارطة طريؽ تساعد مدراء ومسئولي المؤسسات عمى تحقيؽ نمو مستداـ يأخذ بعيف االعتبار القيـ األخالقية
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واالجتماعية والبيئية لموصوؿ إلى مصمحة متوازنة بيف قطاعات المجتمع كافة ،وتتمحور أىداؼ التنمية المستدامة حوؿ خفض عدد
الفقراء والحد مف انتشار األمراض المزمنة والخطيرة وتعميـ التعميـ.

لـ تتأخر المصارؼ بالنظر لمركزىا االقتصادي في االنخراط في مسار المسئولية االجتماعية إدراكا لحجـ التحديات

االجتماعية والصعوبات المعيشية التي تواجو فئات واسعة مف المجتمع ،وىو الدافع الذي أدى بالمصارؼ لمبحث عف ترؾ أثر
إيجابي يؤدي إلى خمؽ قيمة اجتماعية مضافة ،والمساىمة في عممية التنمية المستدامة ،وبذلؾ أصبح اليدؼ مف النشاط غير
متوقؼ عمى تحقيؽ األرباح والعوائد لممالؾ والمساىميف بؿ تعداه إلى تحقيؽ الرفاه االجتماعي والمحافظة عمى البيئة ومساعدة

الفئات المجتمعية األقؿ حظا وبشكؿ مستديـ.

نركز في دراستنا عمى الدور االجتماعي الذي تقوـ بو المصارؼ انطالقا مف سعييا إلى تحقيؽ األرباح والعوائد في ظؿ بيئة
مجتمعية أصبحت تولي اىتماما كبي ار لألبعاد اإلنسانية واألخالقية والبيئية ،خصوصا في ظؿ ىيمنة شبو كمية لمرأسمالية والعولمة
االقتصادية التي ولدت أزمات متتالية نتيجة تعاظـ المصمحة الشخصية والذاتية لدى مالؾ المؤسسات ورجاؿ األعماؿ عمى حساب

المصمحة والمنفعة العامة ،وما زاد مف حدة ىذه الوضعية انحسار دور الدولة في معظـ مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية.

وبالنظر لممبادئ والمقاصد التي تصبو إلييا المسئولية االجتماعية لممصارؼ فإننا نممس بوضوح تقاطعيا مع ما تحممو رسالة
المصارؼ اإلسالمية التي تعمؿ وفقا لممقاصد والمبادئ المستمدة مف الشريعة اإلسالمية ما يجعؿ المسئولية االجتماعية صمب
نشاطيا لتحقيؽ تنمية متوازنة مستدامة تراعي مف خالليا مصالح المالؾ وسائر المتعامميف معيا دوف تمييز أو تفضيؿ ،فيي
"مسئولة" و "أحؽ" أكثر مف غيرىا في تقديـ ىذه الخدمة لممجتمع.

 أىمية الدراسة :تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ إبراز دور المجتمعي المصارؼ اإلسالمية العاممة في الوطف العربيالذي يترجـ بمجموعة مف التطبيقات والممارسات التي دأبت عمييا منذ إنشائيا ،ومف ثـ القياـ بالمقارنات الضرورية التي تبرز تفرد

كؿ مصرؼ إسالمي بمشروعو المجتمعي ،كما أف المصارؼ المختارة لمدراسة والتحميؿ تعد مف أكبر المصارؼ اإلسالمية ليس فقط
في الوطف العربي ولكف في العالـ اإلسالمي ككؿ.

 ىدؼ الدراسة :تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ تطبيقات وممارسات المصارؼ اإلسالمية في الدوؿ العربية المختارة وتقييـتجربتيا في ميداف المسئولية االجتماعية سواء الموجية إلى خارج المصرؼ أو داخمو ،وذلؾ مف خالؿ التعرض لمختمؼ

المشروعات والمبادرات المجتمعية التي تـ القياـ بيا أو الموضوعة كخطط مستقبمية ،ومف ثـ القياـ بالمقارنات بيف المصارؼ محؿ
الدراسة ورصد نقاط القوة ومواطف النقص.

 -مشكمة الدراسة :اعتبا ار لما ينتظر مف المصارؼ اإلسالمية لعبو في مجاؿ المسئولية االجتماعية أكثر مف غيرىا مف باقي

المصارؼ عمى أساس البعد الديني والقيمي واألخالقي التي تنشط فيو المصارؼ اإلسالمية ،فإننا نطرح مشكمة الدراسة في السؤاؿ
الرئيس التالي :ما ىي تطبيقات وممارسات المسئولية االجتماعية المتبعة في المصارؼ اإلسالمية ؟ أخذا بالتحميؿ والدراسة

مجموعة مف المصارؼ المختارة.

 فرضية الدراسة :تختمؼ المصارؼ اإلسالمية مع بعضيا البعض في ممارسات وتطبيقات المسئولية االجتماعية ،وىذا بالرغـمف أف التجارب المعروضة لمجموعة المصارؼ تنتمي لمنطقة الخميج العربي ،وىو ما يؤشر الختالؼ إستراتيجية وأىداؼ كؿ

مصرؼ إسالمي.

 -منيج الدراسة :نعتمد في دراستنا ليذا الموضوع عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وىو المنيج الذي يسمح بدراسة ووصؼ

وتحميؿ واقع المصارؼ اإلسالمية في أداء دورىا المجتمعي اعتمادا عمى المشروعات والمبادرات التي تقدميا.
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ثانيا :الدراسات السابقة
نورد فيما يمي عددا مف الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المسئولية االجتماعية في المصارؼ اإلسالمية بشكؿ خاص
وفي المصارؼ عموما:
 -دراسة نزار مييوب ( )2009تحمؿ عنواف "المسئولية االجتماعية في المصارؼ اإلسالمية" ،ىدؼ البحث إلى إلقاء الضوء عمى

التطبيؽ العممي لممسئولية االجتماعية لدى المصارؼ اإلسالمية في الوطف العربي ،وذلؾ مف خالؿ عرض أىـ المشاريع التي

تبنتيا المصارؼ اإلسالم ية ضمف إستراتيجيتيا ،وقد تبيف مف خالؿ البحث أف المسئولية االجتماعية لـ تصؿ إلى الحد الالئؽ
بضخامة المصارؼ المتنوعة ،بؿ ىي محاوالت متواضعة يتطمع المجتمع إلى مضاعفتيا ،واالىتماـ بيا بشكؿ أكثر ما يصب في
تنمية المجتمع ورفده بالمشروعات البناءة الحضارية.
 -دراسة لمجموعة مف الباحثيف أعدتيا "مدرسة إدارة األعماؿ بستراسربوغ" ( )2009تحمؿ عنواف "المالية األخالقية والمالية

اإلسالمية :أي تقارب ؟" توصمت ىذه الدراسة المشتركة إلى أف الشريعة اإلسالمية تقترح نموذج لممسئولية االجتماعية أكثر عمقا

مف تمؾ النماذج المقترحة مف طرؼ النظريات االقتصادية الكالسيكية ،وىذا بسبب مبدأ "التقوى" ،فالمؤسسات ال تعتبر موارد مالية
لممساىميف فقط وانما تعتبر توفر موارد اقتصادية لممجتمع ككؿ وىي بذلؾ تعتبر نعمة مف نعـ اهلل عمى عباده.

 -دراسة احمد سامي عدلي إبراىيـ القاضي ( )2010تحمؿ عنواف "المسئولية االجتماعية لممصارؼ العاممة في مصر كشركات

مساىمة مصرية (مجاالتيا  -تأثيرىا عمى األداء) ،ىدفت ىذه الدراسة اختبار مدى قياـ المصارؼ بممارسة درجة مف المسئولية
االجتماعية بمجاالتيا المختمفة تجاه األطراؼ ذات المصمحة ،وتقييـ العالقة بيف المسئولية االجتماعية وتأثيرىا عمى أداء المصارؼ
باعتبارىا شركات مساىمة مصرفية.
وتوصؿ الباحث أف درجة ممارسة المصارؼ الخاصة لممسئولية االجتماعية أكبر منيا في المصارؼ العامة ،واف انتشار
مفيوـ المسئولية االجتماعية جزئيا جعؿ مف المشاركة االجتماعية جزءا مف خطط التسويؽ والدعاية لممصرؼ ،وأدى ذلؾ إلى وجود

منافسة في القطاع المصرفي ،في المقابؿ المصارؼ التي ال تحمؿ في خططيا أي نشاطات اجتماعية تعتبر مف المصارؼ
الناقصة في المجتمع وفي الوسط االقتصادي والحكومي.
 دراسة كؿ مف العرابي مصطفى (و) طروبيا نذير (" )2012المسئولية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية ،تحميؿ تجربة المصرؼاإلسالمي لمتنمية" ،ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى اىتماـ المصارؼ اإلسالمية بممارسة المسئولية االجتماعية بمجاالتيا

المختمفة واستعراض تجربة المصرؼ اإلسالمي لمتنمية في مجاؿ المسئولية االجتماعية ،وتوصؿ الباحثاف أنو بالرغـ مف وجود
مؤشرات جيدة عمى اىتماـ المؤسسات المالية بالمسئولية االجتماعية إال أف المقادير التي تساىـ بيا المصارؼ اإلسالمية لمخدمات

اإلنسانية واالجتماعية ضئيمة ال تتناسب مع آماؿ وطموحات المجتمعات ،وبالنسبة لممصرؼ محؿ الدراسة (المصرؼ اإلسالمي

لمتنمية) فإنو يمكنو أف يمعب دورا رائدا في مجاؿ المسئولية االجتماعية إذ استطاع أف يقدـ يد العوف لممجتمع في مياديف شتى
كالتعميـ والصحة.
 -دراسة " )2012( Virginie Martinالمالية اإلسالمية :خطوة جديدة نحو المالية األخالقية ؟" ،وىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ

مبادئ التمويؿ اإلسالمي مف أجؿ معرفة كيؼ يمكف أف تساىـ في جعؿ التمويؿ التقميدي الغربي أكثر أخالقية ،وأوضحت الباحثة
كيؼ يمكف ليذه العناصر أف تجمب عناصر إيجابية لمرأسمالية ،وفي الوقت نفسو سمطت ىذه الدراسة الضوء عمى حدود ىذا القبوؿ
لمتمويؿ ،عمى الرغـ مف أف التمويؿ الحالؿ يقدـ بعدا أخالقيا ميما في الديناميكيات المالية ،إال أنو ليس خاليا مف العيوب والقيود،
السيما فيما يتعمؽ بالمساواة بيف الرجؿ والمرأة أو التدخؿ في الشركات ،كما أشارت ىذه الدراسة إلى عزوؼ فرنسا عف فتح أبوابيا

ليذا النوع مف التمويؿ.
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 -دراسة عبد الناصر طمب الزيود ( )2013تحمؿ عنواف "المسئولية االجتماعية لممصارؼ العاممة في األردف (،")2010-2008

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى انخراط المصارؼ األردنية في تطبيؽ مفيوـ المسئولية االجتماعية مف خالؿ المبادرات
التي تقوـ بتبنييا وتطبيقيا عمى مستوى أبعاد المسئولية االجتماعية الداخمية والخارجية ،وىؿ ىذه المسئولية مدرجة ضمف

استراتيجياتيا أـ ال ،وتوصمت الدراسة إلى أف المصارؼ العاممة في األردف تتحمؿ مسئوليتيا فيما يتعمؽ بالمجتمع المحمي وىو
ضمف استراتيجياتيا وسياساتيا العامة في مقابؿ تقصير ىذه المصارؼ في البعد الداخمي الموجو لمموظفيف والعامميف بالمصارؼ.

 -دراسة منير سميماف الحكيـ ( )2014تناولت موضوع "المسئولية االجتماعية مف وجية نظر المتعامميف مع المصارؼ

اإلسالمية األردنية" ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور االجتماعي المنوط بالمصارؼ اإلسالمية كأحد األىداؼ التي أنشئت
مف أجميا ،وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى الخدمات االجتماعية التي تقدميا المصارؼ اإلسالمية األردنية لممتعامميف معيا ،وعمى
وبينت نتائج
مدى استجابتيا لحاجة المتعامميف معيا بالشكؿ المناسب ،وأىـ الصعوبات التي تواجييا لمقياـ بدورىا المطموبّ ،

وفاء لمتطمبات
الدراسة أف المصارؼ اإلسالمية األردنية تقوـ بالمحافظة عمى شرعية وسالمة المعامالت المقدمة لممتعامميف معيا ً
مسؤوليتيا االجتماعية مع أولئؾ المتعامميف ،وأنيا تقوـ بالعمؿ عمى تحقيؽ رضا المودعيف ،وتسييؿ إجراءات التعامؿ لكسب ثقتيـ.
 -دراسة ىشاـ بف حميدة ( )2016تناولت موضوع "تقييـ واقع المسئولية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية (دراسة حالة عينية مف

المصارؼ اإلسالمية)" ،ىدؼ مف خالليا إلى تقييـ واقع المسئولية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية الحالية ،وتوصؿ الباحث إلى
اقتصار المسئولية االجتماعية في األعماؿ الخيرية واألعماؿ التطوعية ،ورعاية النشاطات العممية والرياضية.

ثالثا :المسئولية االجتماعية في االقتصاد الوضعي
تركز المسئولية االجتماعية لممؤسسة عمى التزامات المؤسسة اجتماعيا ،وغالبا ما تأخذ ىذه المسئولية الطابع األدبي والمعنوي
معبرة عف طريقة عمؿ المؤسسة والتي مف خالليا تدمج االىتمامات والقضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية في صنع القرار

واستراتيجيات وسياسات وقيـ وثقافة المؤسسة (الغالبي و العامري ،2005 ،ص.)113 :

 -1تعريؼ المسئولية االجتماعية:

يعرؼ المصرؼ الدولي المسئولية االجتماعية لرجاؿ األعماؿ أنيا التزاـ أصحاب المؤسسات والشركات بالمساىمة في التنمية
المستدامة ،وذلؾ مف خالؿ العمؿ مع موظفييـ والمجتمع المحمي والمجتمع ككؿ بيدؼ تحسيف مستوى المعيشة ،بأسموب يخدـ
التجارة والتنمية في آف واحد (الشراح ،2014 ،ص ،)02 :كما عرفت الغرفة التجارية الدولية المسئولية االجتماعية عمى أنيا التزاـ

مؤسسات األعماؿ الطوعي بإدارة أنشطتيا عمى نحو مسئوؿ (الشراح ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.)02 :

إف الحديث عف المسئولية االجتماعية لممؤسسات يقودنا إلى الحديث عف المسئولية االقتصادية باعتبار أف المؤسسة أو
المنظمة ذات طابع اقتصادي بالدرجة األولى وتيدؼ إلى تحقيؽ األرباح أساس ميمتيا ،وىنا قد يقع تعارض بيف الوظيفتيف،
بمعنى ىؿ تتوقؼ وظيفة المؤسسة أو المنظمة عمى تحقيؽ أىداؼ مالكييا فقط أـ تمتد وظيفتيا إلى تحقيؽ أىداؼ ومصالح
األطراؼ األخرى ذات العالقة (العماؿ ،المستيمكيف ،المورديف ...الخ) ،وىذا ما يعبر عنو بالبعد االجتماعي.

حجة المؤيديف القتصار وظيفة المؤسسة عمى البعد االقتصادي مبنية عمى مسئولية المشروع عف أصحابو وال عالقة لو

باآلخريف إال العالقة االقتصادية المحضة ،أما حجة المؤيديف المتداد وظيفة المؤسسة إلى البعد االجتماعي ترتكز كوف أطراؼ
المشروع االقتصادي في الحقيقة متعددوف ،وعمى المشروع الناجح أف يحقؽ ما يمكف تحقيقو مف مطالب أطرافو ،وليس فقط مطالب
مالكو ،ثـ إف تمبية مطالب األطراؼ األخرى بقدر اإلمكاف سوؼ تحقؽ في النياية مطالب أصحابو.
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وىذا يطرح عمينا تساؤؿ مفاده :ىؿ ىناؾ تعارض بيف المسئولية االقتصادية والمسئولية االجتماعية؟ والجواب ىو نعـ ىناؾ
في غالب األمر تعارض بينيما في األجؿ القصير ،فمراعاة البيئة واعطاء المزيد مف الحقوؽ لمعامميف مثال يكوف عمى حساب

تحقيؽ المزيد مف األرباح ألصحاب المشروع (دنيا ،2014 ،ص.)04 :

الشكؿ رقـ  :01ىرـ المسئولية االجتماعية عند carroll
المسئولية الخيرية

أف تكوف مواطف صالح تساىـ في المجتمع
تحسيف مستوى المعيشة
المسئولية األخالقية
االلتزاـ باألخالؽ وفعؿ الصواب وتجنب األذى
المسئولية القانونية

تطبيؽ واحتراـ القانوف الموضوع مف طرؼ المجتمع
المسئولية االقتصادية

اليدؼ تحقيؽ الربح الذي يسعى الجميع لتحقيقو
المصدر:

Chahrazad Tahri, la responsabilité sociale de l'entreprise dans les banques: cas de la banque
populaire, dossier de recherche en économie et gestion, n° 04, vol 01, septembre 2015, p: 134.

 -2أبعاد المسئولية االجتماعية:
 البعد االقتصادي  :يرتكز ىذا البعد عمى مبادئ المنافسة والتطور التكنولوجي ،والتي تشتمؿ عمى مجموعة كبيرة مف عناصرالمسئولية االجتماعية ،حيث يجب عمى المؤسسات أف تقوـ بإنتاج السمع والخدمات بغرض تحقيؽ العوائد واألرباح لكف دوف إلحاؽ
الضرر بالمجتمع والبيئة.
 -البعد القانوني :يقوـ ىذا البعد عمى ضرورة حماية المؤسسات لمتشريعات والقوانيف المتعمقة بحماية البيئة ،السالمة المينية،

العدالة االجتماعية وقوانيف حماية المستيمؾ ،وكذلؾ منع اإلضرار بالبيئة مف خالؿ االستخداـ التعسفي ليا...الخ.

 البعد األخالقي :ييتـ ىذا البعد بالتزاـ المؤسسة بالمبادئ والمعايير األخالقية ،الجوانب السموكية والمعتقدات واألعراؼ التي تسودالمجتمع الذي تعمؿ فيو ،حتى واف لـ يتـ تقنيف ىذه السموكيات في قوانيف خاصة يجب احتراميا.
 البعد الخيري :تركز ىذه المسئولية عمى خيار أف المؤسسة ليا حؽ الخيار في تبني بعض األنشطة االجتماعية والبيئية بشكؿإنساني وغير ممزـ في شكؿ برامج تكوف لصالح المجتمع ككؿ ،أو لبعض الفئات الخاصة فيو.

 -3دوافع ظيور المسئولية االجتماعية:

لقد ساىمت مجموعة مف العوامؿ في انتشار المسئولية االجتماعية كمفيوـ ومنيج تسعى المؤسسة االقتصادية لتحقيقو
يمكف تمخيصيا فيما يمي (اإلبراىيـ ،2014 ،ص ص:)12- 09 :

 1-3المرجع األخالقي :إف الوازع األخالقي يدفع األفراد إلى رفع أدنى ضرر أو قصور عف تصرفاتيـ  ،بؿ يحرصوف عمى
أف يبادروا بالقياـ ب األعماؿ الخيرية والفضائؿ الك ريمة بما يتوافؽ مع الطبيعة البشرية ،غير أف نقؿ ىذا االلتزاـ األخالقي

لممؤسسات صعب ،ألف موضوع االلتزاـ واالىتماـ والنسؽ السموكي ال يصعب تحقيقو في سموؾ الفرد لكنو يحتاج لتضافر جيود
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كبيرة في المؤسسات إليجاد النسؽ التوافقي التنفيذي بيف أصحاب رؤوس األمواؿ في مجاؿ الرسالة والرؤية ثـ بمورة ذلؾ مف
خالؿ معايير حاكمة وا جراءات تنفيذية تولد االلتزاـ المؤسسي.

 2-3معالجة األضرار التي تمحؽ بالبيئة واألفراد والمجتمع :ينجـ عف الدخوؿ في بعض الصناعات بعض اآلثار
السمبية عمى األفراد أو المجتمع أو البيئة فتبادر المؤسسات لمعالجة ىذه اآلثار وتحمؿ ما نجـ عف ذلؾ مف سمبيات ،ومف ذلؾ

تحمؿ بعض شركات التعديف أو المناجـ أو التصنيع الكيمي ائي أو النفط لما نتج عنيا مف أضرار عمى البيئة أو عمى الصحة
لمقرى القريبة أو المدف المجاورة ،ومف ذلؾ رفع اآلثار السمبية لشبكات االتصاالت أو ما يتعمؽ بآثار التدخيف عمى شركات التبغ
أو ما يتعمؽ بالمشكالت الصحية لمشروبات الطاقة.

 3-3الضغط المجتمعي وتكويف رأي عاـ :في بعض األحياف قد يتقاعس أعضاء مجالس إدارة المؤسسات في التفاعؿ
مع األطراؼ ذات العالقة فيما يخص المتطمبات اال جتماعية ،ونتيجة لذلؾ تنشط جمعيات المجتمع المدني والصحؼ لتكويف
رأي عاـ مجتمعي ضاغط ،ويصبح الضغط أقوى وأكثر فاعمية عندما يكوف ىذا الضغط المجتمعي سياسات عامة حاكمة
يصعب الرجوع عنيا مستقبال ،مع إجبار المؤسسات عمى اإلفصاح عف موقفيا مف بعض القضايا.

 4-3تفشي الرأسمالية :إذا أخذنا بعيف االعتبار خمو المذىب الرأسمالي واقعيا ما يحقؽ العدالة االجتماعية لممجتمع أو

يساعد الطبقات الفقيرة أو المعدمة والذيف يشكموف أغمبية المجتمع ،كؿ ذلؾ أدى بثقمو عمى الشركات في جعميا تتجو لإلفصاح
عف التزاميا بعضا مف المسؤوليات المجتمعية لما في ذلؾ مف أخالقيات أو ما يشتمؿ عميو مف إعادة توزيع الثروة وتحقيؽ نوعا

مف العدالة االجتماعية.

 5-3الباعث الشرعي والوازع الديني :يعتبر العامؿ الديني المؤثر في سموؾ اإلنساف مف أقوى المؤثرات السموكية
الدافعة لتقديـ وانجاز األعماؿ القتراف ذلؾ بتحقيؽ مرضاة اهلل ومف ثـ كسب ثواب الدنيا واآلخرة ،فالشريعة اإلسالمية تعتبر

محف از قويا لمفرد المؤمف ألف يغمب عمى عممو فعؿ الخير أو اإلنفاؽ مف الخيرات التي منحيا اهلل لألثرياء عمى بعض فئات

المجتمع األكثر حاجة أو القياـ ببعض احتياجات المجتمع التي تمبي احتياجات أفراد المجتمع في مياـ حياتيـ اليومية ،ويأتي

التحفيز عمى أداء ىذه األعماؿ والبذؿ واإلنفاؽ عمى سبيؿ التعبد هلل والتقرب منو.

 -4تطبيقات المسئولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية:

تتخذ المسئولية االجتماعية في تطبيقاتيا عمى مستوى المؤسسة االقتصادية صور عدة (فالؽ ،2014 ،ص ص:)35-32 :

 1-4المسئولية االجتماعية تجاه الموظفيف :وذلؾ مف خالؿ توفير فرص عمؿ متكافئة لجميع األفراد مف دوف تفرقة
بينيـ حسب الجنس أو الموف أو العرؽ ،واعداد برامج تدريب لكؿ العامميف لزيادة ميارتيـ ،واتباع سياسة لمترقية وتحقيؽ رضاىـ

الوظيفي ،واتباع نظاـ أجور وحوافز يحقؽ ليـ مستوى معيشي مناسب يتفؽ مع المستويات الموجودة في منظمات األعماؿ األخرى

في نفس القطاع أو المجتمع.

 2-4المسئولية االجتماعية تجاه العمالء :إف شريحة العمالء تحظى بأىمية كبيرة لكؿ منظمات األعماؿ بدوف استثناء،
فوجود منظمة األعماؿ مرتبط بإنتاج سمع أو خدمات وىذه يستيمكيا العمالء ،وطبيعة التعامؿ معيـ واقناعيـ باستيالؾ ىذه
المنتجات عمؿ ميـ مف أعماؿ إدارة التسويؽ في منظمات األعماؿ.

 3-4المسئولية االجتماعية تجاه البيئة :يعتبر ىذا االتجاه مف أىـ عناصر المسئولية االجتماعية بسبب توسع استغالؿ
الموارد الطبيعية والتقدـ التقني وما نتج عنيا مف زيادة المخمَفات الصناعية وتوسع استخداـ األسمدة الكيميائية والمبيدات الزراعية

مما أدى إلى مشكالت بيئية كبيرة.
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إ ف الدليؿ عمى أىمية موضوع البيئة ىو إصدار منظمة التقييس العالمية خدمتيا المعروفة بػ  ISO14000بالرغـ مف أنو
ليس ىناؾ إجماع عمى وجود معايير واضحة ومحددة لقياس األداء البيئي ،إال أنو توجد العديد مف المعايير التي يمكف مف خالليا

الحكـ عمى أداء منظمات األعماؿ في ىذا المجاؿ.

 4-4المسئولية االجتماعية تجاه المجتمع :يجب عمى منظمات األعماؿ أف تعمؿ عمى تحسيف الرفاه االجتماعي بشكؿ
عاـ ،مف خالؿ المساىمة في األنشطة الخيرية ،والرياضية ،والثقافية ،والفنية ،والتي تساىـ في رفع مستوى السموؾ في المجتمع،
وعدـ خرؽ مبادئ وحقوؽ اإلنساف.
 .تخفيض مصاريؼ التشغيؿ

المخطط رقـ  :01تفاعؿ المسئولية االجتماعية في المؤسسة
 .استقرار األسيـ

 .تحسيف إطار العمؿ

 .المجوء إلى التمويؿ

 .تخفيض خطر السوؽ

 .نوعية الق اررات اإلستراتيجية

 .إمكانيات التمويؿ

إدارة البيئة الداخمية

حوكمة

مساىميف ،مستثمريف

إدارة البيئة الداخمية

المسئولية
االجتماعية
لممؤسسة

الموارد البشرية

العالقات العامة

(المؤسسات المدنية ،المنظمات غير الحكومية ،الصحافة)

عالقات العمالء والمورديف

 .اإلنتاجية

 .تخفيض التعرض لالنتقاد

 .إثراء الحوار

 .االبتكار

 .تحسيف الصورة

 .الوالء

 .االحتفاظ بالمواىب

 .السمعة

 .ابتكار المنتج

 .تحسيف الحوار االجتماعي

 .تطوير الشراكات

المصدرImen Louati, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Tunisie - état des lieux, étude, center for :
cooperation with the private sector (CCPS), 2012, p: 18.

رابعا :المسئولية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية
امتد االىتماـ بالمسئولية االجتماعية إلى القطاع المصرفي ،وبينت دراسة  Azimوآخروف ( )2011أنو يجب عمى المؤسسات

المالية عدـ اقتصار اىتماميا بالربحية والنمو ،بؿ أيضا أف تيتـ بالمجتمع والبيئة ،وأنيا مسئولة عف تأثير أنشطتيا عمى العامميف
والمساىميف والعمالء والمجتمع (.)Azim  all, 2011, pp: 37-55
كما بينت دراسة  )2004( Healأنو يجب عمى المصارؼ تقديـ القروض فقط لمشركات التي تراعي المسئولية االجتماعية،
وعدـ تقديـ التمويؿ لمشركات التي ال تيتـ ببرامج المسئولية االجتماعية وال تراعي األمور البيئية ،وبينت أف اىتماـ المصارؼ
بالمسئولية االجتماعية يؤدي إلى :تحسيف سمعة المصرؼ ،وتخفيض اليدر ،وتحسيف العالقة مع الموظفيف ،وتحسيف إنتاجية
الموظفيف ،كما لو تأثير إيجابي عمى أسعار األسيـ في سوؽ األوراؽ المالية (.)Heal, 2004, p: 13
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ولممسئولية االجتماعية في المصارؼ عدة أوجو ومجاالت ترتبط بخصوصية وأىداؼ نشاطيا ،وفي ىذا اإلطار يمكننا ذكر
أربعة فروع ليذه المسئولية (:)Lentner  all, 2015, pp: 97-98

أ -المسئولية االقتصادية :وىي السبب التقميدي لنشأة المصارؼ ،وبعبارة أخرى لزيادة رفاىية أصحابيا ،وضماف الربحية
والنمو فعمييـ باالبتكار المالي ،فالمصالح المالية لألفراد والشركات تتغير باستمرار ،وعمى المصارؼ خمؽ فرص جديدة إلدارة
المخاطر والوساطة الفعالة لمموارد ىذا ينطوي عمى تطوير منتجات جديدة ،وخمؽ قنوات جديدة لمتفاعؿ مع أصحاب المصمحة.

ب -المسئولية القانونية :يتـ تحديد التنظيـ مف خالؿ تشريع القوانيف بيدؼ تقميؿ المخاطر وضماف السالمة والثقة في النظاـ
ا لمالي وفي الممارسات العممية ،وتستكمؿ القوانيف التي تقيد بتوجييات مف مختمؼ الييئات اإلشرافية واالتحادات التجارية ،وىنا

تظير وظيفة االمتثاؿ في المصارؼ لممبادئ التوجييية بشأف اإلدارة الداخمية أو المبادئ التوجييية لبعض جوانب متطمبات وظيفة االمتثاؿ.

ج -المسئولية األخالقية :يمكف تفسير المعايير األخالقية مف خالؿ الضمير الفردي وتوقعات أصحاب المصمحة حيث تجسد

المبادئ األخالقية األساسية مف الصدؽ واإلخالص ،جنبا إلى جنب مع الثقة ،وترتبط تقميديا بالقطاع المالي ،وتتضمف مدونات

قواعد السموؾ التي تجسد القيود الطوعية أيضا المبادئ األساسية لمسالمة ،والسموؾ العادؿ واالحتراـ والشفافية والقيـ األخالقية في
القطاع المالي ،األمر الذي يضع األخالؽ التواصمية موضع التنفيذ ضمف نيج االمتثاؿ لمقوانيف ،ولكف في كثير مف األحياف ال
يحبذ إنشاء الممارسات التجارية األخالقية.

د -المسئولية اإلنسانية :ال يمكف تفسيرىا مف خالؿ توقعات أصحاب المصمحة ،وىي النشاط التطوعي الذي أصبح ممارسة
شائعة بيف المصارؼ ،لممساىمة في تحسيف سمعة القطاع المالي ،وفي السنوات التي تمت األزمة الممية لعاـ  2008كاف ىناؾ
تحوؿ واضح في التوقعات االجتماعية نحو المجاالت العامة لممسؤولية االجتماعية لممنظمات في القطاع المصرفي ،وكاف لزاما

إقرار التوقعات االجتماعية في المسئولية االجتماعية لممنظمات التي ترتبط بشكؿ مباشر بأنشطة المصرؼ والعمالء .وبالنظر
ألىمية ودور النظاـ المصرفي في ضماف االستقرار االقتصادي ،يتوجب عمى المصارؼ في ىذا اإلطار القياـ بػ:
 -التصرؼ بشكؿ واقعي ومسئوؿ تجاه المخاطر الكامنة في نشاطيا.

 إظيار الشفافية لمعمالء وذوي المصالح حوؿ الحوكمة التي تمارسيا والمنتجات التي تسوقيا. إيالء االىتماـ الالزـ لوظائفيا األساسية المتعمقة بعممية منح القروض لألفراد والمؤسسات.لقد تنامت أىمية ودور المصارؼ اإلسالمية في وقنا الحاضر ليس في المجتمعات اإلسالمية فحسب وانما في االقتصاد
العالمي ككؿ ،حيث تشير المؤشرات المالية لعاـ  2016استمرار نمو المالية اإلسالمية ،وبينت التقارير إلى أف حجـ أصوؿ المالية

اإلسالمية بمغ في نياية عاـ  2015نحو  2,4تريميوف دوالر ،بعد أف كاف  2,1تريميوف دوالر عاـ  ،2014ومف المتوقع أف يصؿ

إلى  3,4تريميوف دوالر خالؿ عاـ .2018
المخطط رقـ  :02مؤشرات المصرفية والمالية اإلسالمية لعاـ 2015
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المصدر :عبد الرزاؽ الخريجي ،المؤتمر العالمي األوؿ لممصرفية والمالية اإلسالمية ،جامعة أـ القرى.2016 ،

 -1مضموف المسئولية االجتماعية في المصارؼ اإلسالمية:
بغية تحديد معالـ المسئولية االجتماعية في المصارؼ اإلسالمية ،البد في البداية مف تحديد مفيوميا ثـ البحث في كيفية
العمؿ الميداني لتطبيؽ عناصرىا أو مجاالتيا ،وعميو يمكننا أف نورد فيما يمي مضموف المسئولية االجتماعية في المصارؼ
اإلسالمية:
"االلتزاـ األخالقي والمسئوؿ المستمر لممصارؼ اإلسالمية في عممية تطوير نشاطيا والسعي في تحقيؽ التنمية المستدامة"

مف الجانب الفقيي اعتبر األستاذ الدكتور "محمد أنس الزرقا" أف المسئولية االجتماعية مف فروض الكفاية التي يؤمر بيا

بعض غير معيف مف المكمفيف ،فال يكفي لممصارؼ اإلسالمية أف تجتنب الحراـ وتبقى في دائرة الحالؿ بؿ عمييا تحمؿ أعباء
إضافية تخص المسئولية االجتماعية (تحقيؽ أىداؼ اقتصادية واجتماعية إسالمية لفائدة المجتمع) ،ويمكف استعراض ثالثة أىداؼ

اقتصادية كبرى بوصفيا مسئولية اجتماعية أي واجبا كفائيا (الزرقا ،2014 ،ص:)12-05 :

أ -مكافحة الفقر مف خالؿ التمويؿ الخيري :إف مكافحة الفقر ىو تعبير آخر عف أعمى ىدؼ اقتصادي إسالمي وىو كفالة
حد أدنى مف المعيشة لكؿ فرد في المجتمع ،وتستطيع المصارؼ اإلسالمية اإلسياـ في تحقيقو بتقديـ التمويؿ الخيري لممحتاجيف،
وىو ليس مجرد تمويؿ بصيغة مقبولة شرعا ،بؿ يوفر لممتمقي نفعا لـ يكف ليحصؿ عميو لو تـ التعامؿ معو عمى أسس تجارية

بحتة.

ب -تخفيؼ التفاوت في الدخؿ والثروة بيف الناس :إف تخفيؼ التفاوت في توزيع الدخؿ والثروة بيف الناس ىدؼ ميـ مف
أىداؼ اإلسالـ االقتصادية ،ومف المعموـ أف التمويؿ المبني عمى المداينة يحابي ذوي الثروة القادريف عمى تقديـ ضمانات مالية
عمى حس اب الفقراء الذيف ال ضمانات ليـ بالرغـ مف استعدادىـ لتحمؿ تكاليؼ التمويؿ ،والحؿ ىو تشجيع المشاركات باإلضافة
إلى السياسات المؤدية لتقديـ قسط أكبر مف التمويؿ لمفئات المحرومة منو.

ج -تخفيؼ التقمبات الكبيرة في النشاط االقتصادي :تؤدي زيادة التمويؿ بالديف عمى حساب المشاركات أي حقوؽ الممكية
إلى ىشاشة االقتصاد وقابميتو لمتقمب العنيؼ مف االزدىار إلى االنييار ،ويعتبر التخفيؼ مف حدة التقمبات االقتصادية مطمب
شرعي معتبر ،حيث ينتفي األثر السمبي تماما في التمويؿ بالمشاركة الذي ال يولد عادة أية مديونيات بيف أطرافو.
تقدـ المصارؼ اإلسالمية أنموذجا لممسؤولية االجتماعية أفضؿ مما يقدمو التصور الغربي المبني عمى الجانب المادي الذي
ينظر إلى المردود المتوقع مف موقفو المسئوؿ اجتماعيا أكثر مف استناده إلى الدافع األخالقي ،في حيف تستند النظرة اإلسالمية
عمى نيج أكثر شمولية مبني عمى المبادئ المعنوية واألخالقية المستمدة مف القرآف والعاـ النبوية الشريفة ( Martin, 2012,

.)p:22
المخطط رقـ  :03أركاف المسئولية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية
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المصدر :عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة اإلستراتيجية في المصارؼ اإلسالمية ،المصرؼ اإلسالمي لمتنمية ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب،

بحث رقـ  ،66جدة  -المممكة العربية السعودية ،2004 ،ص.422 :

 -2دوافع تبني المسئولية االجتماعية في المصارؼ اإلسالمية:
تتمخص دوافع المصارؼ اإلسالمية في تبني المسئولية االجتماعية في أمريف رئيسيف:
 الدافع اإليماني :يعتبر االلتزاـ بالمسئولية االجتماعية واجبا أخالقيا يندرج بالنسبة لممصارؼ اإلسالمية في اإلطار التعبدي طاعةهلل سبحانو وتعالى ،فتعمؿ مف خاللو إلى دعـ سبؿ التعاوف والتكافؿ بيف مكونات المجتمع المسمـ لرفع الغبف ودفع الضرر.

 الدافع التنموي :يرتبط نجاح المصارؼ اإلسالمية إضافة إلى اإلمكانيات والوسائؿ التي توفرىا إلى محيطيا بمختمؼ مكوناتو،وعميو فيي تسعى مف خالؿ تبني المسئولية االجتماعية إلى مشاركة أفراد المجتمع ومؤسساتو لتحقيؽ أىدافيا التنموية.
إف دافعية التزاـ المصرؼ اإلسالمي بمسئوليتو االجتماعية تبنى عمى إدراؾ مساىمي المصرؼ والعامميف بو غايات وأىداؼ
تداوؿ األمور كما حددىا اهلل سبحانو وتعالى ،وذلؾ رغبة منيـ في تحقيؽ األرباح والعوائد المادية في ظؿ االلتزاـ بالمنيج الذي
خطو اهلل لعباده ،ويساعد المصرؼ اإلسالمي عمى الوفاء بمسؤوليتو االجتماعية التزامو بتطبيؽ بعض المبادئ والقواعد ،والمخطط
رقـ  04يوضح ىذه المبادئ.

المخطط رقـ  :04مبادئ وقواعد التزاـ المصرؼ اإلسالمي بالمسئولية االجتماعية

المصدر :العراب ي مصطفى (و) طروبيا نذير ،المسئولية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية – تحميؿ تجربة المصرؼ اإلسالمي لمتنمية ، -ورقة بحثية مقدمة
لمممتقى الدولي الثالث حوؿ "منظمات األعماؿ والمسئولية االجتماعية" ،يومي 15-14 :فيفري  ،2012جامعة بشار ،ص( .06 :بالتصرؼ).
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خامسا :تطبيقات المسئولية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية
يمكف لممصرؼ اإلسالمي الذي لو األفضمية مقارنة بباقي المصارؼ التقميدية والمؤسسات االقتصادية بالنظر الرتكاز أعمالو
بناء عمى قاعدة الحالؿ والحراـ ،أف يمارس المسئولية االجتماعية بأكثر كفاءة وعمؽ وفي ىذا الجانب
عمى الجانب األخالقي ً
يمكننا تحديد مجموعة مف الممارسات المعموؿ بيا حاليا عمى مستوى المصارؼ اإلسالمية وبعض األنشطة المبتكرة والمستحدثة.

 -1التسويؽ المسئوؿ لمعمميات والمنتجات المصرفية:

يعمؿ المصرؼ اإلسالمي عمى تحقيؽ أمريف ميميف عند تسويقو لمنتجاتو :أوال حظر التعامؿ مع المؤسسات واألفراد الذيف
يزاولوف "نشاطا رئيسا" غير مقبوؿ شرعا عمى غرار قطاعات الكحوؿ ،وصناعة لحـ الخنزير ،والسالح ،والقمار ،والعاب الحظ،
صناعة السينما والموسيقى ،وبعض وسائؿ اإلعالـ ،والمصارؼ وشركات التأميف التقميدية ،وجميع الخدمات المالية والمصرفية غير

اإلسالمية ،ثانيا ،حظر التعامؿ مع المؤسسات واألفراد الذيف يزاولوف "نشاطا ثانويا" غير مقبوؿ شرعا وفقا لما سبؽ ذكره.

كما يتوجب عمى المصارؼ اإلسالمية منح األولوية والتفضيؿ لممؤسسات واألفراد الممتزميف بدفع زكاة الماؿ والمنخرطيف
بدورىـ في ميداف المسئولية االجتماعية بفعالية ،وفي ذات الوقت التزاـ المعاممة المتساوية بيف العمالء عمى اختالؼ مستوياتيـ
وعالقتيـ بالمصرؼ ،ويعد التزاـ المصارؼ اإلسالمية بما سبؽ دعامة قوية لنشر الوعي الديني والثقافي في المجتمع سواء بيف
األفراد في عالقاتيـ وصالتيـ بيف بعضيـ البعض في حياتيـ اليومية أو في المعامالت االقتصادية والتجارية لمختمؼ المتعامميف

االقتصادييف.

 -2تحقيؽ التنمية المستدامة:
يمكف لممصارؼ اإلسالمية المساىمة بفعالية في برامج التنمية الوطنية المتعمقة بالقطاعات اإلستراتيجية عمى غرار الطاقة،
المياه ،الفالحة ،التعميـ ،وفي برامج محاربة الفقر مف خالؿ برامج وطنية خاصة أو عالمية تحت رعاية المنظمات العالمية ذات

العالقة ،وتقديـ التمويؿ لصغار المقترضيف في إطار إنشاء شركات مصغرة في مياديف اقتصادية مقصاة مف التمويؿ المصرفي
التقميدي ،ويدخؿ في ىذا اإلطار القرض الحسف وتقديـ التمويؿ لصغار الم ازرعيف والحرفييف والمينييف.

 -3المساىمة في األعماؿ الخيرية:

تمثؿ المساىمات الخيرية جزءاً مف مفيوـ المسئولية االجتماعية ،ونرى أنو مف المفيد إنشاء صندوؽ خاص في كؿ بمد لدفع

مستحقات سنوية بحيث يتكفؿ ىذا الصندوؽ بإشراؼ حكومي أو مستقؿ يتمتع بالثقة في تقديـ المساىمات الخيرية المتعددة ،وىذا
عوضا عف تقديميا بشكؿ مباشر ومنفرد مف طرؼ المصارؼ اإلسالمية ،حيث قد يترتب عمى ذلؾ استفادة فئات بعينيا عمى
حساب فئات أخرى فال تتحقؽ المنفعة العامة.

كما يمكف لممصارؼ اإلسالمية إنشاء صندوؽ استثمار يعنى باالستثمارات والتوظيفات المسئولة أخالقيا ،عمى أف يتـ تمويؿ
ىذا الصندوؽ بدفعات مالية سنوية عمى غرار صناديؽ االستثمار السيادية ،حيث أف المسئولية االجتماعية في إطار استيداؼ
تحقيؽ التنمية المستدامة تتطمب المشاركة والتعاوف مف خالؿ العمؿ الجماعي أكثر منيا المبادرات واإلجراءات المنفردة لكؿ

مصرؼ عمى حدى ،وىنا تمقى المسئولية بالدرجة األولى عمى الحكومات والدوؿ المنوط بيا توفير اآلليات والسبؿ لتحقيؽ ىذا
اليدؼ.

 -4جمع الزكاة وتوزيعيا:
قد نجد في العديد مف الدوؿ اإلسالمية ىيئات ومؤسسات متخصصة لجمع وتوزيع الزكاة ناىيؾ عف قياـ الكثير مف المكمفيف بيا
بيذه الميمة بشكؿ منفرد ومستقؿ ،غير أنو وبالنظر لطبيعة نشاط المصارؼ اإلسالمية ومجاؿ اىتماماتيا فيمكف إسناد ىذه الميمة
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ليا بإنشاء مصالح أو فروع خاصة بيذه الميمة ،فالمصارؼ اإلسالمية مؤىمة أكثر في ىذا المجاؿ كما يسمح تنظيميا وخبرتيا
بالقياـ بيذه الوظيفة عمى أكمؿ وجو.

وتسمح إدارة الزكاة مف طرؼ المصارؼ اإلسالمية ببموغ األىداؼ المرجوة شرعا ،فيي تزكية وطيرة لمنفس وتدريب عمى

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل ،كما أف الزكاة تقوي الروابط االجتماعية والتكافمية بيف األفراد وتعمؿ عمى تقميؿ الفوارؽ بيف الناس وتنشط
الحركة االقتصادية ،وىذا كمو يقع ضمف أىداؼ المسئولية االجتماعية.

 -5دعـ برامج السكف:

ال شؾ أف برامج السكف تحظى باألولية الكبرى في مخطط عمؿ الحكومات خصوصا تمؾ البرامج الموجية لمفئات ذات الدخؿ

المحدود ،فالسكف ضروري لتحقيؽ االستقرار المجتمعي الذي يستطيع الفرد مف خاللو أف يؤدي دوره المأموؿ في المجتمع،
والمصارؼ اإلسالمية يمكنيا المساىمة في ىذا الجانب بتسييؿ حصوؿ األفراد الذيف تتوفر فييـ الشروط عمى التمويؿ الالزـ
المتالؾ سكف.

 -6خدمة البيئة والمحيط:
تتولى المصارؼ اإلسالمية القياـ باألعماؿ اليادفة إلى حماية البيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،حيث يمكنيا مف خالؿ تمويؿ

المشاريع المحافظة عمى البيئة مثؿ إدارة النفايات الصمبة وتأميف الطاقات المتجددة وتمويؿ مشاريع الموارد المائية ودعـ مراكز
البحث التي تيدؼ إلى ترشيد استخداـ الطاقة والكيرباء والمياه وايجاد مصادر طاقة صديقة لمبيئة ،وتتفادى تمويؿ المشاريع المضرة
والمموثة لمبيئة ،كما يمكف إدراج المخاطر البيئية في دراسة مخاطر التمويؿ .لقد أصبح موضوع المحافظة عمى البيئة والمحيط
قضية تحظى باىتماـ عالمي كبير ،لما ليا مف تبعات في المدى القريب والبعيد عمى مختمؼ مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية
لألفراد والمجتمعات ،لذلؾ ،عمى المؤسسات العمؿ عمى الحد مف التموث وتوعية الناس لخطورة ىذا األمر.

إف المصارؼ اإلسالمية اليوـ مدعوة إلى البحث عف تحقيؽ الربح في ممارستيا ألنشطتيا ووظائفيا التقميدية ،وىو توجو

يتماشى والمياـ الجديدة الموكمة لجميع المؤسسات االقتصادية والمالية في جميع دوؿ العالـ ،ىذه األخيرة أصبحت تصدر تقارير
سنوية عف المساىمات المجتمعية التي تقدميا وأنشأت ىيئات داخمية وجمعيات تابعة تيتـ بالجوانب الخيرية ،األمر الذي يدعو
المصارؼ اإلسالمية إلتباع نفس النيج ،فإذا كانت المسئولية االجتماعية الممارسة حاليا مف طرؼ مختمؼ المؤسسات منطمقيا

واجب اجتماعي فإف المصارؼ اإلسالمية منطمقيا واجب اجتماعي وديني ما يعطي ليذا الجانب بعدا إنسانيا واجتماعيا وتنمويا
أكثر عمقا وترسخا لتحقيؽ المنيج اإلسالمي في المعامالت والمساىمة بالتنمية الشاممة لممجتمع.
في المقابؿ نجد أف المصارؼ اإلسالمية تواجو عدد مف الصعوبات في أدائيا لدورىا االجتماعي ،ونوجز فيما يمي بعضا منيا
(الحكيـ ،2014 ،ص:)40 :

 -قياميا بميمة دفع الزكاة مف دوف سند قانوني وىذا يزيد مف المسئولية القانونية الممقاة عمى عاتقيا في التنبيو عمى ضرورة

االلت زاـ بيذه الفريضة ،ودورىا في التعرؼ عمى مف يستحؽ ىذه الزكاة مف ضمف األصناؼ الثمانية المستحقة ليا ومف ثـ الوصوؿ
إلييا.
 عدـ ثقة المزكيف في ىذه المصارؼ كجية يناط بيا القياـ بمثؿ ىذا الدور وربما يرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ اإلفصاح بشفافيةعف ىذا النشاط حيث تصبح ىناؾ ثقة وبالتالي ،اإلقباؿ عمى تقديـ أمواؿ الزكاة ليذه المصارؼ لتمكينيا مف القياـ بدورىا.

 -صعوبة إيجاد الموارد الالزمة لتمويؿ القروض الحعاـ ،وغياب الوعي لدى المستفيديف مف ىذه القروض الذي يجعميـ ممتزميف

بردىا إلى المصرؼ عند تحسف أحواليـ ليقوـ المصرؼ بإعادة إقراضيا إلى غيرىـ مف المحتاجيف.
 ما يمصؽ بيذه المصارؼ مف شبيات حوؿ تمويميا لبعض الجماعات اإلسالمية مف خالؿ تقديـ أمواؿ الزكاة ألسر الشيداءوالمصابيف في عمميات المقاومة المشروعة مما يعطؿ حصوليا عمى الموارد الميمة لكؿ مف صندوقي الزكاة والقروض الحعاـ.
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واف ارتبطت ىذه الصعوبات بالزكاة والقرض الحسف باعتبارىا مف الجوانب البارزة التي ترتبط بالدور االجتماعي لممصارؼ
اإلسالمية ،إال أنو نسجؿ إضافة لذلؾ بعض العراقيؿ التقميدية التي تواجييا المصارؼ عامة في ممارستيا لممسئولية االجتماعية،

في ىذا اإلطار نذكر (:)BOCQUET, 2008

 التأثير السمبي لوسائؿ اإلعالـ والمنظمات غير الحكومية عمى صورة المصرؼ في حالة اإلخالؿ في الدور االجتماعيلممصرؼ.
 -يؤدي طرح منتجات مصرفية "مسئولية اجتماعية" تحدي إقناع العميؿ المستيمؾ ليذه المنتجات ،وجعمو يتجاوب بشكؿ ايجابي

مع سياسة المصرؼ االجتماعية.

 تتطمب عممية إرساء سياسة مجتمعية ناجحة عمى مستوى المصارؼ تنظيـ وتنسيؽ إداري خاص يصعب تحقيقو بمثالية وكفاءة. يتعيف عمى المصارؼ إدراج مخاطر البيئة التي يمكف لمعميؿ التسبب فييا مف وراء حصولو عمى قرض مصرفي لتمويؿمشروعاتو االستثمارية ،وىذا ي َشكؿ عبئا إضافيا لممصارؼ في تحديد كيفية قياس واحتساب ىذه المخاطر.

سادسا :عرض بعض التجارب عف ممارسات المصارؼ اإلسالمية لممسئولية االجتماعية
سوؼ نعرض في ىذا الجزء تجربة أىـ المصارؼ اإلسالمية الناشطة والتي يقع معظميا في منطقة الخميج العربي ،وسنأخذ

عينة مف أربعة مصارؼ تتوزع عمى كؿ مف المممكة العربية السعودية والكويت وقطر واإلمارات العربية ،وتعود ىينة دوؿ مجمس
التعاوف الخميجي عمى ترتيب أىـ المصارؼ اإلسالمية في العالـ مف حيث القيمة السوقية إلى عدة اعتبارات ،أىميا حجـ الرساميؿ
المتوفرة بمنطقة الخميج العربي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بيا المصارؼ اإلسالمية التي ليا األسبقية في النشأة في ىذه المنطقة
تحديدا.
الجدوؿ رقـ  :01ترتيب أكبر المصارؼ اإلسالمية في العالـ مف حيث القيمة السوقية في بعض الدوؿ المختارة لعاـ 2014
القيمة السوقية (مميار دوالر)

الدولة

الترتيب في الدولة

الترتيب العالمي

المصرؼ
الراجحي

28,554

السعودية

01

01

بيت التمويؿ الكويتي (بيتؾ)

13,143

الكويت

01

02

مصرؼ الرياف

10,729

قطر

01

03

دبي اإلسالمي

8,110

اإلمارات

01

05

المصدر :جريدة أمواؿ ،قائمة أقوى المصارؼ اإلسالمية في العالـ( ،بالتصرؼ) ،مف الموقع االلكتروني (اطمع عميو في :)2018/05/20
http://amwal-mag.com

 -1مصرؼ الراجحي السعودي:

بدأ مصرؼ الراجحي ،أحد أكبر المصارؼ اإلسالمية في العالـ ،نشاطو عاـ  1957في مجاؿ األعماؿ المصرفية واألنشطة

التجارية ،وقد شيد عاـ  1978دمج مختمؼ المؤسسات التي تحمؿ اسـ الراجحي تحت مظمة واحدة في شركة الراجحي المصرفية
لمتجارة ،وفي عاـ  1988تـ تحويؿ المصرؼ إلى شركة مساىمة سعودية عامة ،ويرتكز المصرؼ إلى مبادئ المصرفية اإلسالمية.
يتمتع مصرؼ الراجحي ،ومقره الرياض بمركز مالي ميـ وىو يدير أصوال بقيمة  90مميار دوالر أمريكي ،ويبمغ رأس مالو

 4,3مميار دوالر أمريكي ،ويعمؿ فيو أكثر مف  10200موظفا ،ولديو شبكة تضـ أكثر مف  570فرعا وأكثر مف  4794جياز
صراؼ آلي و  74612أجيزة نقاط بيع ،و 233مركز لمحواالت المالية ،كما أف لديو أكبر قاعدة عمالء بيف المصارؼ السعودية،

وحقؽ مصرؼ الراجحي أرباحا صافية بمغت  2,39مميار دوالر أمريكي عاـ .2017
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المخطط رقـ  :05التصنيؼ االئتماني لمصرؼ الراجحي

المصدر :مصرؼ الراجحي" ،التصنيؼ االئتماني" ،مف الموقع االلكتروني (أطمع عميو في :)2018/05/12
http://alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/credit_rating_report.aspx
  : Moody's, Standard  Poor's, Fitch Ratingوكاالت تنقيط عالمية التي تقوـ باألبحاث االقتصادية والتحميالت المالية وتقييـ مؤسسات خاصةوحكومية مف حيث القوة المالية واالئتمانية.

تتضمف المسئولية االجتماعية لمصرؼ الراجحي تجاه المجتمع ما يأتي (مصرؼ الراجحي ،2018 ،الموقع االلكتروني):
 -المنتجات المصرفية :ضماف أف كؿ منتج مف منتجات المصرؼ يتوافؽ تماما مع أحكاـ الشريعة.

 -السياسات الداخمية :االلتزاـ وفؽ السياسات المصرح بيا فيما يتعمؽ بالتوظيؼ وشراء المعدات وادارة المشروعات والصيانة

الداخمية.

 -الموارد البشرية :التركيز عمى الواجب االجتماعي في قطاع الموارد البشرية ،وتعزيز الوالء المتبادؿ وبناء عالقات شخصية مع

كؿ موظؼ.

 -الدور االجتماعي :المساىمة في سمسمة مف البرامج االجتماعية عمى غرار خدمات التعميـ والصحة والبرامج االجتماعية العامة.

لقد حقؽ مصرؼ الراجحي مف خالؿ برامج خدمة المجتمع المركز األوؿ مرتيف عمى التوالي في مجاؿ األعماؿ الخيرية

الذكية عمى مستوى المممكة العربية السعودية ،ومف أمثمة ما قدـ المصرؼ في ىذا المجاؿ نذكر:

 في مجاؿ التعميـ:

توقيع اتفاقية مع و ازرة الشؤوف االجتماعية تتضمف إعداد البرامج التدريبية والتطويرية المنتيية بالتوظيؼ لمشباب والفتيات

أوالد المستفيديف مف الضماف االجتماعي والتي تتيح ليـ فرص العمؿ في المجاؿ المصرفي.


التعاوف مع الجامعات النسوية في إعداد دبمومات في مجاالت العناية بالشعر والمجاالت األخرى ذات الصمة ،حيث يقوـ

برنامج الدبموـ بتدريب المرأة ليوفر ليا الدعـ الالزـ إلقامة مشاريع تجارية صغيرة.

متفوقة في المرحمة الثانوية عمى مستوى مناطؽ المممكة
 تكريـ عف طريؽ إدارة شبكة الفروع النسائية ( )228طالبة ّ
التعميمية ،وأقيمت ليذا التكريـ حفالت خاصة حضرتيا مع مديرات المدارس المشرفات التربويات في تمؾ المناطؽ.

 في مجاؿ الرعاية الصحية:

التعاوف مع جامعة الممؾ سعود في إنشاء برج صحي يتضمف مراكز لعالج األمراض المستعصية وتطوير البحث العممي

فييا بقيمة إجمالية بمغت  70مميوف لاير (أكثر مف  18مميوف دوالر أمريكي).


التبرع بما مجموعو  600جياز ومعدة طبية لممرضى المحتاجيف لصالح جمعية أصدقاء المرضى ،إضافة إلى مساىمتو

في توفير السكف واألثاث لممرضى المحتاجيف مف خارج الرياض ضمف مشروع بمغت قيمتو  05خمسة مميوف لاير (أكثر مف

 01واحد مميوف دوالر أمريكي).


توقيع اتفاقية مع مدينة الممؾ فيد الطبية بقيمة  500000لاير (أكثر مف  130000دوالر أمريكي) سنويا لنقؿ 600

مريض ومريضة الذيف يسافروف إلى مراكز أخرى لتمقي العالج.
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تنظيـ بالتعاوف مع "عناية" لجنة رعاية المرضى قافمة طبية لمكافحة العمى الناشئ بسبب مرض السكري ،وقد بمغت قيمة

المشروع  04أربعة مميوف لاير ( 01واحد مميوف دوالر أمريكي).


تخصيص بالتعاوف مع جمعية مكافحة التدخيف مشروع بناء وتجييز عيادة مكافحة التدخيف في منطقة األحساء ،إضافة

إلى تولي مصاريؼ التشغيؿ لمدة  3سنوات ،في مشروع قيمتو  4,5مميوف لاير ( 1,2مميوف دوالر أمريكي).


التكفؿ برعاية  40مريضا بالفشؿ الكموي ،بالتعاوف مع جمعية األمير فيد بف سمماف الخيرية لرعاية مرضى الفشؿ الكموي،

في برنامج متكامؿ بمغت قيمتو  4,6مميوف لاير ( 1,2مميوف دوالر أمريكي).


المشاركة مع أمانة منطقة الرياض في مشروع األمير سمطاف لمطوارئ والخدمات اإلسعافية ،بقيمة  02اثناف مميوف لاير

(نصؼ مميوف دوالر أمريكي).

 أعماؿ أخرى:

المشاريع السكنية :بالتعاوف مع جمعية األمير سمماف السكني ،تعيد المصرؼ بدفع قيمة  20وحدة سكنية بيف منطقة



العمؿ الخيري لأليتاـ :تطوير بالتعاوف مع و ازرة الشؤوف االجتماعية ،صندوقا استثماريا خصيصا لأليتاـ الستثمار أمواليـ



نشر ثقافة المسئولية االجتماعية :تنظيـ ورشتي عمؿ حوؿ المسئولية االجتماعية ،خصصت الورشة األولى لقيادات

الخرج والمزاحمية بكمفة بمغت  06ستة مميوف لاير ( 1,6مميوف دوالر أمريكي) تقريبا.

ومف ثـ حصوليـ عمى النقد ،وتبرع المصرؼ لدعـ ىذا الصندوؽ بمبمغ ستة مميوف لاير ( 1,57مميوف دوالر أمريكي).

المصرؼ ،والورشة الثانية لإلعالمييف ،ونوقش فييما أىمية المسئولية االجتماعية ،ودور اإلعالـ وواجبو في نشر ثقافة
المميزة ليا.
المسئولية االجتماعية ،وابراز التطبيقات
ّ
 دعـ المشاريع الصغيرة :رعاية عدد مف المشاريع الصغيرة إلحدى عشرة أسرة محتاجة ،وذلؾ ضمف برنامج (اليد
المباركة) بالتنسيؽ مع جمعية البر الخيرية في محافظة محايؿ عسير.



لتطوعي :المشاركة في الحممة البيئية التوعوية أطمقتيا أمانة منطقة الرياض تحت شعار (بر بال نفايات)،
العمؿ ا ّ



المواطنة المصرفية :تطبيقا لممواطنة المسئولة تجاه الظروؼ الطارئة التي تمر بالمممكة نفذ المصرؼ برنامجيف ىما

واستيدفت تنظيؼ مميوف متر مربع مف مناطؽ المتنزىات البرية.

مساعدة المتضرريف مف سيوؿ جدة بتأميف أجيزة منزلية ليـ ،ومساعدة النازحيف جنوب المممكة بتأميف أجيزة منزلية ليـ.

نالحظ أف مصرؼ الراجحي يقدـ حزمة ميمة مف الخدمات المجتمعية التي تعكس مكانتو عمى مستوى القطاع المصرفي
اإلسالمي عموما ،إضافة إلى استفادة المصرؼ م ف قوة مركزه المالي في دعـ العديد مف البرامج الخيرية ،وىو بذلؾ يمس معظـ
التطبيقات لممسئولية االجتماعية في المصارؼ اإلسالمية السابؽ دراستيا ،في المقابؿ نجد أف المصرؼ يتفقد لتقارير متخصصة
تعنى بالمسئولية االجتماعية ،حيث يعد مف الميـ لمغاية وضع مثؿ ىذه التقارير لضبط جميع العمميات التي تـ تمويميا ورعايتيا
بصفة مباشرة وغير مباشرة قصد سيولة تتبع الفئات المستفيدة وحتى يمكف كذلؾ لمسمطات الحكومية مف اخذ صورة كاممة عف
النشاط المجتمعي داخؿ المممكة مقارنة مع جميع المتدخميف في القطاع المصرفي واالقتصادي.

 -2بيت التمويؿ الكويتي:

يعتبر بيت التمويؿ الكويتي "بيتؾ" أوؿ مصرؼ إسالمي تـ تأسيسو في دولة الكويت عاـ  ،1977ويعد واحدة مف المؤسسات

المالية اإلسالمية الرائدة في العالـ ،ومف كبار مساىمي بيت التمويؿ الكويتي نجد الييئة العامة لالستثمار (ممكية مباشرة) ،األمانة
العامة لألوقا ؼ (ممكية مباشرة) ،الييئة العامة لشؤوف القصر(ممكية مباشرة) والمؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية (ممكية غير
مباشرة) ،وىذا حسب إحصائيات تعود لعاـ .2014
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كما يعد "بيتؾ" شركة مساىمة كويتية عامة مسجمة ومدرجة في سوؽ الكويت لألوراؽ المالية ،ويقدـ "بيتؾ" مجموعة كبيرة مف
الخدمات والمنتجات المصرف ية التي تتوافؽ مع مبادئ الشريعة اإلسالمية مثؿ الخدمات العقارية ،التداوؿ المالي ،المحافظ
االستثمارية ،الخدمات التجارية ،والخدمات التمويمية المخصصة لمشركات واألفراد في كؿ مف الكويت ،البحريف ،المممكة العربية

السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة ،تركيا ،ماليزيا ،ألمانيا.
لدى مجموعة "بيتؾ" أكثر مف  450فرعا مصرفيا وأكثر مف  860جياز سحب آلي وحوالي  9000موظؼ ،وبمغت صافي
األرباح عاـ  2015مبمغ  145,8مميوف دينار كويتي (بمعدؿ ارتفاع نسبتو  15,3%مقارنة بعاـ  )2014أي ما يزيد عف 480

مميوف دوالر أمريكي ،كما فاؽ إجمالي األصوؿ  16,5مميار دينار نياية عاـ ( 2015أكثر مف  54مميار دوالر أمريكي) ،أما
ودائع العمالء فبمغت حوالي  10,8مميار دينار كويتي (أكثر مف  35مميار دوالر أمريكي).
المخطط رقـ  :06التصنيؼ االئتماني لبيت التمويؿ الكويتي

المصدر :بيت التمويؿ الكويتي ،التقرير السنوي السابع والثالثوف ،الكويت ،2015 ،ص.11 :

يخصص بيت التمويؿ الكويتي مجموعة مف األنشطة والفعاليات تخدـ القطاعات االجتماعية والعممية والصحية والبيئية

والترفييية ،ففي إطار الشراكة اإلستراتيجية مع بيت الزكاة استمر "بيتؾ" في دفع زكاتو السنوية لتوجو نحو أنشطة الزكاة والعمؿ
والخيري داخؿ دولة الكويت ،كما أطمؽ بالتنسيؽ مع بيت الزكاة ولممرة األولى في دولة الكويت خدمة التبرع إلفطار صائـ وزكاة
الفطر أثناء قياـ العميؿ بعمميات السحب النقدي عبر أجيزة الصرؼ اآللي طيمة أياـ شير رمضاف بطريقة سيمة وسريعة ،في إطار
سعيو لتوفير أفضؿ الخدمات لعمالئو مف خالؿ قنواتو اإللكترونية.
ولػ "بيتؾ" العديد مف المبادرات والحمالت التوعوية ،والسيما في مجاؿ التوعية المرورية وترشيد الطاقة ورعاية أنشطة لمعناية

بالمرضى وحماية البيئة ،حيث ساىـ بيت التمويؿ الكويتي في فعاليات حممة مكافحة مرض السكر.

وقاـ "بيتؾ" برعاية واستضافة عدد مف األحداث وتنظيـ الفعاليات المختمفة التي شيدتيا الكويت ،مف أىميا المشاركة في
مؤتمر صندوؽ النقد الدولي لمناقشة التمويؿ اإلسالمي ودوره في تحقيؽ التنمية المستدامة ومؤتمر تمكيف الشباب والمؤتمر السنوي
العاشر لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية بالتعاوف مع المصرؼ الدولي في البحريف عاـ  ،2015كما استطاع

"بيتؾ" خالؿ عاـ  2015أف يعزز نشاط البحوث االقتصادية عبر إصدار تقارير دورية تتناوؿ أىـ المستجدات عمى الساحة
االقتصادية محميا وعالميا ،واستمر في إصدار التقارير العقارية والمصرفية واالستثمارية المتخصصة ،كما حظي الميتموف
والمستثمروف في "بيتؾ" بنصيب ميـ مف التقارير المتخصصة كاف أبرزىا تقرير االستدامة  2014لمعاـ الثالث عمى التوالي،
وتقارير التقييـ الدولية (بيت التمويؿ الكويتي ،2015 ،ص.)15 :

وكاف لػ "بيتؾ" مساىمات كذلؾ في مجاؿ الصحة والتعميـ والشباب والبيئة وذوي االحتياجات الخاصة ،حيث أقدـ "بيتؾ" في

مجاؿ الصحة عمى بناء مستشفى لمعالج مف اإلدماف يواصؿ العمؿ منذ افتتاحو عاـ  ،2005باإلضافة إلى بناء جناح خاص
لعالج المدمنيف المحكوميف في السجف المركزي ،وتبرع إلنشاء  15مركز إسعاؼ لتعزيز المنظومة الطبية ،باإلضافة إلى
المساىمات المقدمة إلى المراكز الطبية والمساىمات في الحمالت التوعوية المجتمعية كحممة «كاف» لعالج سرطاف الثدي ،وحممة
السكري بالتعاوف مع منظمة السكر العالمية ) ، (IDFباإلضافة إلى إطالؽ تطبيؽ إلكتروني عمى اليواتؼ الذكية يخدـ مرضى

السكري ،وابتعاث فريؽ مف وحدة السكري في المستشفى األميري إلى مركز «جوسموف» في ىارفارد (يوسؼ الرويح،2016 ،
الموقع االلكتروني).
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وفى مجاؿ التعميـ ،قدـ "بيتؾ" مساىمات ميمة في ىذا المجاؿ ،كتوفير احتياجات مئات المدارس ،وتقدير الخريجيف
والمتفوقيف وتكريميـ مف خالؿ جائزة «بيتؾ لإلبداع» ،باإلضافة إلى دعـ أنشطة الطمبة والنوادي الطالبية في الكويت والخارج
ودعـ الطمبة عبر الجيات المعنية ومنيا بيت الزكاة.

وفي مجاؿ الشباب دعـ "بيتؾ" أنشطة أصحاب االختراعات والمبادريف في األنشطة الرياضية والثقافية ودعـ المنتخبات
الوطنية في مختمؼ األلعاب الرياضية ،كما قاـ "بيتؾ" بإنشاء دار رعاية مييأة الستخداـ ذوي االحتياجات الخاصة.
في تقييمنا لتجربة "بيتؾ" في مجاؿ المسئولية االجتماعية ،مف الجدير اإلشارة أف دولة الكويت ليا مكانة خاصة ومميزة في

مجاؿ العمؿ الخيري عمى الصعيد الدولي وىذا يعد ميزة ودافع ميـ لممصارؼ والمؤسسات االقتصادية عموما الناشطة في الكويت
لمقياـ بدور مجتمعي بارز ،وىو ما استفادت منو بيت التمويؿ الكويتي ،كما أف مجمؿ األعماؿ التي يقوـ بيا "بيتؾ" تركز عمى
العمؿ الخيري لفائدة الفقراء والمرضى وذوي االحتياجات الخاصة ،فضال عف المساىمة في نشر الوعي والثقافة االقتصادية والمالية
اإلسالمية.

وعمى غرار مصرؼ ال ارجحي نرى أف بيت التمويؿ الكويتي يحتاج إلى إصدار تقارير متخصصة تحصي مساىمتيا

المجتمعية خصوصا أف المساىمات المالية المقدمة معتبرة.

 -3مصرؼ الرياف القطري:

أنشأ مصرؼ الرياف القطري في الرابع مف شير يناير  2006وىو بذلؾ مصرؼ حديث النشأة خصوصا عند مقارنتو بباقي
المصارؼ اإلسالمية ،ىدفو القياـ بجميع النشاطات المصرفية والتحويمية واالستثمارية والخدمات االجتماعية وفؽ أحكاـ الشريعة
اإلسالمية ،ولممصرؼ تسعة فروع موزعة عمى قطر وال يوجد لممصرؼ فرع خارجي ،ويبمغ رأس ماؿ المصرؼ  7,5مميار لاير

قطري .وحقؽ مصرؼ الرياف خالؿ عاـ  2016أرباحا صافية بمغت  2075مميوف لاير قطري ،بينما بمغ مجموع الموجودات

 91,531مميوف لاير بنمو نسبتو  ،9,8%أما االستثمارات فقد بمغ مجموعيا  14,521مميوف لاير وارتفع مجموع ودائع العمالء
ليصؿ إلى  58,024مميوف لاير بنسبة بمغت  4,3%مقارنة بالعاـ التي سبقتيا (مصرؼ الرياف ،2016 ،ص ص،)17-13 :
ومنحت وكالة "موديز" المتخصصة في التصنيؼ االئتماني مصرؼ الرياف تصنيؼ  A1عاـ  2016بعدما كاف  A2في العاـ التي

قبميا.

ينفذ مصرؼ الريا ف القطري مجموعة مف البرامج في إطار إستراتيجيتو نحو المسئولية االجتماعية والتي تيدؼ إلى تقديـ الدعـ
المؤسسي لمجموعات مختمفة داخؿ المجتمع.
الجدوؿ رقـ  :02برنامج المسئولية االجتماعية لمصرؼ الرياف القطري 2016-2014
البرنامج

العاـ

* االنتقاؿ إلى كشوؼ الحسابات االلكترونية والحموؿ التقنية األخرى لخدمة العمالء التي تقمؿ الحاجة إلى
استخداـ األوراؽ ،وذلؾ لتفادي إىدار الموارد الطبيعية وحفاظا عمى البيئة.

2014

* دعـ أنشطة اليالؿ األحمر القطري.
* التعاوف مع مؤسسة حمد الطبية بتنظيـ حممة ميدانية لمتبرع بالدـ.
* رعاية األنشطة الرياضية والمحافؿ االقتصادية والتجارية.
* دعـ أنشطة اليالؿ األحمر الخيرية وأنشطة الييئة العامة لشؤوف القاصريف.

2015

* دعـ األنشطة الرياضية المختمفة في قطر.

* تنظيـ حمالت ميدانية لمتبرع بالدـ ،ودعـ برامج مؤسسة حمد الطبية.
* رعاية ىدد مف المحافؿ المحمية والدولية التعميمية والمينية التي تساىـ في تطوير نشاط الشباب.
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* رعاية مؤتمر أمف المعمومات في القطاع المالي ومؤتمرات حوؿ التجارة وحماية األنظمة االقتصادية
والعمالت.
* تنفيذ برنامج تدريبي حوؿ التعامؿ وتخديـ ذوي اإلعاقة مف العمالء والموظفيف.

* تدريب الموظفيف مف المصرؼ عمى لغة اإلشارة ،والمساىمة في صياغة قاموس إشاري متخصص
بالمصطمحات المصرفية والتجارية.
* تنفيذ برنامج توعوي وتدريبي حوؿ كيفية استخداـ بطاقات اإلعانة لميالؿ األحمر القطري والتعامؿ مع
2016

أجيزة الصراؼ اآللي.
* المشاركة في مشروع التوجيو الوظيفي لممرحمة الثانوية لممدرسة لتعريؼ الطمبة بطبيعة ومزايا العمؿ في

المجاؿ المصرفي.

* المشاركة في تدريب وتوعية الطالب بأىمية العمؿ المصرفي بشكؿ عاـ ودور مصرؼ الرياف كمؤسسة
مالية وطنية ،متوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
* انجاز  14900ساعة تدريبية غطت التدريب بكافة أنواعو ،النظرية والعممية.
المصدر :مصرؼ الرياف القطري ،التقارير السنوية لألعواـ .2016 ،2015 ،2014

باعتباره مصرفا حديث النشأة ،فإف مصرؼ الرياف لو تجربة مبتدئة في المسؤولية االجتماعية وىذا يتجمى مف عدد البرامج

الموجية لممجتمع وطبيعتيا ،كما لـ يصرح المصرؼ في أي مف بياناتو وتقاريره الدورية عف حجـ المبالغ المخصصة ،ويعود سبب
ذلؾ إلى التركيبة البشرية في دولة قطر مف حيث العدد والنوعية ،حيث تصنؼ قطر أغنى بمد في العالـ مف حيث نصيب الفرد
السنوي مف الناتج المحمي اإلجمالي ،والعمالة الوافدة فييا ليا مؤىالت وخبرات عممية ومينية جيدة ،ىذا ما يؤثر عمى طبيعة
البرامج التي تحتاجيا في إطار الخدمة والمسئولية المجتمعية.

مف جانب آخر ،نالحظ تركز البرامج المعمنة في إطار المسئولية االجتماعية في جانب التدريب والتكويف وىو يعكس بذلؾ توجو

دولة قطر نحو التربية والتعميـ بدليؿ تصنيفيا المتقدـ عمى الصعيد العربي والعالمي في التربية والتعميـ.

 -4مصرؼ دبي اإلسالمي:

تـ تأسيس مصرؼ دبي اإلسالمي عاـ  1975كأوؿ مصرؼ إسالمي متكامؿ الخدمات ،وأصبح المصرؼ رائدا في مجاؿ
الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية ،ويعتبر المقر الرئيسي لممصرؼ في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبالتحديد في إمارة
دبي ولو فروع في كؿ اإلمارات ،ويعتبر مصرؼ دبي اإلسالمي أكبر مصرؼ إسالمي في اإلمارات العربية المتحدة مف حيث

الموجودات ،وىو شركة مساىمة مدرجة في سوؽ دبي المالي ،وثالث أكبر مصرؼ إسالمي في العالـ ،لدى المصرؼ أكثر مف 90
فرعا في شتى أنحاء اإلمارات العربية المتحدة ،كما توفر خدمات مصرفية في  7دوؿ حوؿ العالـ ،ويخدـ المصرؼ أكثر مف 1,7

مميوف عميؿ ،مع توفير باقة مف المنتجات والخدمات المصرفية المطابقة لمشريعة (مصرؼ دبي اإلسالمي ،2018 ،الموقع
االلكتروني).

بمغت أرباح المصرؼ عاـ  2017قيمة  4504مميوف درىـ إماراتي (أكثر مف  1,2مميار دوالر أمريكي) ،كما بمغ إجمالي

موجودات المصرؼ لذات العاـ  207337مميوف دينار إماراتي ( 57مميار دوالر أمريكي تقريبا).
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المخطط رقـ  :07التصنيؼ االئتماني لمصرؼ دبي اإلسالمي

المصدر :مصرؼ دبي اإلسالمي ،معمومات عف الشركة ،مف الموقع االلكتروني (اطمع عميو في :)2018/05/14
http://www.dib.ae/ar/investor-relations/company-information/company-overview/overview

قدـ مصرؼ دبي اإلسالمي "القرض الحسف" وىو قرض بال فوائد بصورة مطابقة ألحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسالمية لمساعدة
المتعامميف معو في التغمب عمى المشكالت المادية التي تعترضيـ دوف استغالؿ لظروفيـ وحاجتيـ ليذا المبمغ وال ييدؼ الصندوؽ
لتحقيؽ كسب مادي مقابؿ ىذه الخدمة.
وييدؼ ىذا القرض إلى تسييؿ حياة المسمميف وحمايتيـ مف المقرضيف ومف الظروؼ الخاطئة وال مرغوب بيا ،كما أنو

ييدؼ إلى تعزيز بنية إسالمية اجتماعية صحية مف خالؿ تسييؿ االحتياجات االجتماعية مثؿ الزواج والمتطمبات التعميمية
الخارجة عف سيطرة مقدـ الطمب ويأخذ أيضا في عيف االعتبار الرعاية الصحية واالحتياجات وحاالت الطوارئ ،ويعمؿ ىذا المبدأ
أيضا عمى تعزيز مفيوـ التكافؿ (اإلحساف المتبادؿ) بيف المسمميف.
ويعتبر تأسيس أوؿ صندوؽ زكاة في العالـ عاـ  1975مف قبؿ مصرؼ دبي اإلسالمي أحد أىـ الخطوات في ىذا المجاؿ

عمى مستوى العالـ ،وىو جزء مف نظرتو نحو تطبيؽ فريضة إسالمية شرعية ،ولقد أسس المصرؼ صندوؽ الزكاة ليقوـ بأداء الزكاة
عف الموارد والصناديؽ المصرفية في المصرؼ ،وكذلؾ ألدائيا باإلنابة عف المتعامميف الذيف يرغبوف بتفويض المصرؼ بتحصيميا
وتوزيعيا ،ويدار صندوؽ الزكاة مف قبؿ لجنة مالية وادارية تحت إشراؼ لجنة مف ىيئة الفتوى والشؤوف القانونية ،كذلؾ يقوـ
المصرؼ بتوزيع الزكاة تبعا لمستحقييا وبعد دراسة لمحاالت المحتاجة.
كما أصدر مصرؼ دبي اإلسالمي مجمة االقتصاد اإلسالمي وىي رسالة إعالمية متخصصة صدرت لخدمة االقتصاد

اإلسالمي عاـ  ،1982وقد كرست لنشر الفكر اإلسالمي والمصرفية اإلسالمية ،وقد كاف ليا دو ار في توجيو الرأي العاـ لصالح
التمويؿ اإلسالمي واألعماؿ المصرفية اإلسالمية عمى وجو الخصوص ،وتعد ىذه المجمة الشيرية منب ار لمنقاش حوؿ مختمؼ
القضايا ذات الصمة بالتمويؿ المتوافؽ مع أحكاـ الشريعة وتطبيقاتو ،وسيمت التوصؿ إلى فيـ أفضؿ لمتمويؿ اإلسالمي مف خالؿ
تحميؿ نقدي لممفاىيـ المختمفة ذات الصمة ،وقد قيمت نشر التحديات التي تواجو التمويؿ اإلسالمي ،وكما وثقت الخطوات الكبيرة
التي قطعت في مجاؿ التمويؿ اإلسالمي ،عمى الصعيد العالمي.

في مجاؿ المساىمات المالية قدـ مصرؼ دبي اإلسالمي عاـ  2018تبرعا بقيمة  08مالييف درىـ (أكثر مف اثناف مميوف
دوالر أمريكي) كتبرع استثنائي لصالح مؤسسة رأس الخيمة لألعماؿ الخيرية لمساعدتيا عمى تعزيز عمميا الخيري في دعـ األسر
المتعففة والمستحقة ،ويقدـ المصرؼ تبرعات سنوية تتجاوز قيمتيا  200مميوف درىـ ( 55مميوف دوالر أمريكي تقريبا) لكافة
الجمعيات والمؤسسات الخيرية الرسمية والمعتمدة بدولة اإلما ارت (مصرؼ دبي اإلسالمي ،2018 ،الموقع االلكتروني).

كما قدـ مصرؼ دبي اإلسالمي عاـ  2017تبرعا ماليا بقيمة  04أربعة مالييف درىـ ( 01واحد مميوف دوالر أمريكي)
لمؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لألعماؿ اإلنسانية دعما لبرنامجيا التعميمي الذي يعد مف أىـ البرامج المحمية الخاصة بطمبة
التعميـ العالي في جامعات الدولة ،ويسمح ىذا التمويؿ بدعـ  1775طالبا وطالبة في التعميـ العالي مف ذوي الدخؿ المحدود
والحاالت اإلقتصادية واقتناء  915كمبيوتر محموؿ و  860جياز لوحي (مصرؼ دبي اإلسالمي ،2018 ،الموقع االلكتروني).
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تجدر اإلشارة إلى أف مصرؼ دبي اإلسالمي ساىـ في مارس  2015وقدـ لمبرنامج التعميمي لمؤسسة خميفة اإلنسانية 7,8
مميوف درىـ (أكثر مف  02اثناف مميوف دوالر أمريكي)  ،وبمغ عدد طمبة التعميـ العالي المستفيديف مف ىذه المبادرة وقتيا ألفيف
و 650طالبا وطالبة في التعميـ العالي (مصرؼ دبي اإلسالمي ،2018 ،الموقع االلكتروني).

ودوف التفصيؿ أكثر في حجـ التبرعات التي يقدميا مصرؼ دبي اإلسالمي ،فإننا نالحظ أف المصرؼ يعتمد بشكؿ كبير في
خدمتو المجتمعية عمى تقديـ التبرعات واليبات المالية مباشرة لممؤسسات الخيرية المتخصصة ،وىو ما يشير إلى ىيكمة االقتصاد
اإلما ارتي المؤسساتية التي تسيؿ عمى المصارؼ والمؤسسات االقتصادية التنسيؽ مع المؤسسات والييئات الخيرية والتي تنشط في
مجاؿ خدمة المجتمع عموما لتقديـ خدماتيا وتبرعاتيا ،ونعتبر أف تأطير النشاط المجتمعي وفؽ الطريقة المتبعة مف طرؼ مصرؼ

دبي اإلسالمي اعتمادا عمى المؤسسات والييئات المتخصصة فكرة يجب تثمينيا ودعميا ،ألنيا تسمح تنظيـ العمؿ الخيري بشكؿ
أفضؿ بما يجعؿ كبار المسئوليف عف الحكومات والمؤسسات يكتسبوف مقروئية أفضؿ لحجـ االحتياجات والمساىمات وقنوات
وكيفيات صرفيا.

سابعا :استنتاجات وتوصيات
تحتاج المصارؼ اإلسالمية إلى االنخراط بفعالية في مسار المسئولية االجتماعية كمدخؿ مكمؿ وليس بديؿ في تطوير
نشاطيا ومساىمتيا في تحقيؽ التنمية المستدامة ،وىي عممية مستمرة ال تتوقؼ عند حدود زمانية أو مكانية ،كما أف منطمقات
المصارؼ اإلسالمية الفكرية والمنيجية يمثؿ ليا دافعا وواجبا شرعيا لمقياـ بمسؤولياتيا االجتماعية ،وتدرؾ المصارؼ اإلسالمية
فرد المجتمع ويتجمى ىذا في المساىمات النوعية والمالية التي تقدميا والتي تعود
أىمية وضرورة تحمؿ مسئوليتيا االجتماعية تجاه أ ا
عمييا باإليجاب باكتساب صورة تسويقية جيدة لدى العمالء ،وليذا تحرص المصارؼ اإلسالمية عمى تنويع مساىمتيا وأنشطتيا

المجتمعية.

سجمنا مف خالؿ ىذه الدراسة أف المصارؼ اإلسالمية تركز بشكؿ أكبر عمى مسئولياتيا االجتماعية الموجية لمختمؼ فئات
المجتمع في مقابؿ اىتماـ أقؿ بمسئولياتيا تجاه العامميف والموظفيف وىو ما يترجـ بحجـ البرامج والمساىمات المالية المخصصة،
ولعؿ السبب يعود إلى حجـ المطالبات التي تقع عمى عاتؽ المصارؼ اإلسالمية مف محيطيا الخارجي ،كما أف أثر البرامج

واألعماؿ الخيرية الموجية لمغير يكوف أكثر داللة مف تمؾ الموجية لألطراؼ الداخمية لممصرؼ ،وىنا نقر بنتيجة مفادىا أف
المصرؼ اإلسالمي بالرغـ مف استيدافو لمعمؿ الخيري إال أنو يرجو مف ورائو تحقيؽ منافع تخدـ سمعتو ومكانتو في المجتمع
وتؤدي إلى ارتفاع حجـ نشاطو باستقطاب عمالء ومتعامميف جدد.
كما سجمنا أف المصارؼ اإلسالمية محؿ الدراسة ليا خطط وسياسات واضحة في أداء دورىا المجتمعي ،واف اختمفت الطرؽ

والمناىج العممية أو حتى الفئات المستيدفة وتفضيؿ بعضيا عمى اآلخر ،إال أنو ىناؾ وعي تاـ ومسئوؿ بأىمية وضرورة العمؿ

المجتمعي والخيري المستيدؼ لمفئات األقؿ حظا ،ذلؾ أف الوازع والبعد الديني لنشاط المصارؼ اإلسالمية يعد دائما الدافع لتقديـ
يد العوف لمفئات المحتاجة في المجتمع ،والحظنا كذلؾ ،غياب البرامج االجتماعية الموجية خارج حدود الدولة وعدـ وجود تنسيؽ أو
مشاركة في البرامج بيف المصارؼ اإلسالمية محؿ الدراسة بالرغـ مف األثر االيجابي الكبير المنتظر مف تقديـ خدمات مجتمعية
مشتركة موجية لفئات بعينيا ،وتبعا لمنتائج المتوصؿ إلييا نوصي بما يأتي:

 -حصر وعد وترتيب احتياجات المجتمع وفقا لمرؤية الشرعية ،فاحتياجات المجتمع تختمؼ مف حيث طبيعتيا وأولويتيا ،وتتوقؼ

ىذه الميمة عمى السمطات الحكومية.
 إصدار ميثاؽ موحد لممسئولية االجتماعية في المصارؼ اإلسالمية ،لتأطير ىذه العممية وتحديد أبعادىا وأىدافيا ومجاالتيا حتىيكوف ىذا الميثاؽ مرجعية لمعمؿ.
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 تشجيع المصارؼ اإلسالمية عمى اإلفصاح عف أنشطتيا االجتماعية واصدار تقارير متخصصة إضافة إلى تقاريرىا المالية،وتسمح ىذه التقارير بمتابعة جيدة ألعماؿ المصارؼ والمجاالت المغطاة والفئات المستفيدة.

 -يجب أف ال يقتصر االىتماـ بالمسئولية االجتماعية داخؿ المصارؼ اإلسالمية ورسـ سياساتيا عمى كبار المسئوليف والمديريف،

وعميو البد مف إشراؾ وتدريب أكبر عدد ممكف مف الموظفيف في مختمؼ المصالح والمستويات عمى برامج خدمة وتنمية المجتمع.
 ابتكار مقاييس أداء ،تمكف مف قياس األثر المجتمعي لبرامج المسؤولية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية. -االىتماـ أكثر بالوقؼ سواء بإنشاء الوقفيات أو تسييرىا أو استثمار عوائدىا ،فالوقؼ يحقؽ مبدأ التكافؿ بيف أفراد المجتمع ليعيف

بعضيـ البعض ،كما أف في الوقؼ ضماف لبقاء الماؿ مدة طويمة فتدوـ المنفعة وتعـ الفائدة ،كمما اتسعت قاعدة المنتفعيف بو.
 -العمؿ عمى تنسيؽ السياسات والقياـ ببرامج مشتركة لفائدة المجتمعات اإلسالمية المحتاجة وتمويؿ المشروعات.

 االىتماـ ب دعـ البحث العممي وعممية التعميـ بشكؿ عاـ ،فالشريعة اإلسالمية تدعو إلى طمب العمـ وتعمـ سائر العموـ النافعة وقدنصت عمى ذلؾ الكثير مف النصوص القرآنية واألحاديث النوبية ،ومف ىذا المنطمؽ يمكف لممصارؼ اإلسالمية تقديـ العديد مف
الخدمات الداعمة لعممية البحث العممي والتدريب الميني وتمويؿ المنح الدراسية والمؤتمرات والندوات.

 ضرورة تضافر الجيود والتعاوف بيف كافة السمطات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة والمصارؼ المركزية مع المصارؼاإلسالمية لموصوؿ إلى نموذج وبرنامج فعاؿ في مجاؿ المسئولية االجتماعية تحقيقا لمتنمية المستديمة.
ال يجب أف ترتبط المسئولية االجتماعية في المصارؼ اإلسالمية بالبعد الخيري فقط حيث يجب أف يكوف االىتماـ موجيا نحو
تنمية المجتمع بشكؿ عاـ وترسيخ لدى أفراد المجتمع مفيوـ المواطنة واالنتماء.
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