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 امللخص
من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا[، والصالة والسالم على سيدان  احلمد هلل رب العاملني القائل ]خذ

 ِف َحاَجِهِه، ْسِلِم اَل َيْظِلم ه  َواَل ي ْسِلم ه ، َوَمْن َكاَن ِف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اّلَل  ـ  ْسِلم  َأخ و املـ  امل" : حممد القائل
ا َسَتَا  اّلَل  يـَْوَم الِقَياَمةِ َعْنه  ك ْربَة  ِمْن ك ر ََبِت يـَْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَ  فـَرََج اّلَل   فـَرََج َعْن م ْسِلٍم ك ْربَة   َوَمنْ   (1)" م ْسِلم 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
 وبعد:

فإن اإلنسان مسهخلف ِف املال الذي ائهمنه هللا تعاىل عليه وجعله خليفة عنه؛ إذ يقول احلق 
الشخص ، وهذا االسهخالف يوجب على [7]احلديد: اآلية " ِمَا َجَعَلك ْم م ْسَهْخَلِفنَي ِفيهِ َوأَْنِفق وا سبحانه:" 

 املال الذي بني ِف حقوقه، واليت تهمثل َبلفروض العينية، والصدقات الهطوعية أداءَ فرد ا كان أو مؤسسة 
المي، والفرق فكر الغريب واإلسيديه، وقد جاءت هذا الورقة لبيان معىن املسؤولية االجهماعية ِف كل من ال

بينهما، وإبراز دور األدوات املالية، واخلدمات املصرفية، واجملهمعية ِف املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية 
 االجهماعية، فجاء البحث ليجيب على األسئلة اآلتية:

 نهما؟ق بيكل من الفكر الغريب واإلسالمي، وما الفر  ما معىن املسؤولية االجهماعية ِف-1
 ما دور األدوات املالية ِف املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية االجهماعية؟ -2
 ما دور اخلدمات املصرفية ِف املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية االجهماعية؟ -3
 ما دور اخلدمات اجملهمعية ِف املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية االجهماعية؟ -4

 جهماعية ِفاملطلب األول يعىن بهعريف املسؤولية اال وجعلنااملنهج الهحليلي الوصفي،  انوقد اتبع
يل الشرعي عن الهأصكل من الفكر الغريب واإلسالمي، والفرق بينهما، مث جاء املطلب الثاين ليهحدث 

الية ِف دور األدوات امل، وأما املطلب الثالث فهحدث عن ملصارف اإلسالميةاللمسؤولية االجهماعية ِف 
ر اخلدمات َبحلديث عن دو املطلب الرابع انفرد و املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية االجهماعية، 

عن دور اخلامس لب املطحتدث املصرفية ِف املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية االجهماعية، ِف حني 
حث خبامتة، تضمنت الب ز املسؤولية االجهماعية، وخهمنااخلدمات اجملهمعية ِف املصارف اإلسالمية ِف تعزي

 لعل من أمهها:و ، نهائجه
تعين املسؤولية االجهماعية ِف الفكر الغريب: الهزام املؤسسة املالية َبلهصرف األخالقي، واملسامهة 

 لِف حتقيق الهنمية، وحتسني الظروف املعيشية ملوظفي املؤسسة خاصة، وللمجهمع الذي تعمل فيه بشك
عام، ِف حني أن املسؤولية االجهماعية ِف الفكر اإلسالمي تعين: الهزام املؤسسة املالية مبمارسة األنشطة 

                                                 
،  الرب والصلة واآلدابومسلم، كهاب:  -(2442) ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه ، َبب:املظامل والغصبرواا البخاري، كهاب:    (1)

 (2852َبب: حترمي الظلم )
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االجهماعية واليت من شأهنا النهوض َبجملهمع، واليت تعود َبلنفع على كل من اجملهمع عامة، واملنهمني 
 لعقىب.للمؤسسة بشكل خاص هبدف الوصول إىل رضا هللا تعاىل ِف الدنيا وا

واضح بني املسؤولية االجهماعية ِف كل من الفكرين الغريب واإلسالمي ِف اهلدف،  قهناك فر 
 وموجب الهكليف، وشكل العائد املرجو، ودافع االلهزام.ومصدر الهشريع، 

تؤدي املصارف اإلسالمية دور ا مهم ا من خالل أدواهتا املالية املهمثلة ِف املضاربة، واملشاركة، 
ة، واإلجارة املنههية َبلهمليك، واالسهصناع، والسلم، وحنو ذلك من عقود املعامالت اليت تعود َبلنفع واملراحب

على كل من املؤسسة املالية، واجملهمع، وهي بذلك متارس دور ا مهم ا ِف حتمل عبء ليس َبليسري من أعباء 
 املسؤولية االجهماعية.

 حلياة اجملهمعية َبلنفع والفائدة.للخدمات املصرفية دور َبرز ِف الهأثري على ا
عالوة  على ذلك، ال ميكن إنكار الدور املهم الذي تضطلع به املصارف اإلسالمية من خالل 

 اخلدمات اجملهمعية اليت تقدمها ألفراد اجملهمع ِف جماالت الهعليم والصحة ورفع سوية أفراد اجملهمع.
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 ما.كل من الفكر الغريب واإلسالمي، والفرق بينه االجهماعية ِفاملطلب األول: معىن املسؤولية 
 .املطلب الثاين: الهأصيل الشرعي للمسؤولية االجهماعية للمصارف اإلسالمية

 دور األدوات املالية ِف املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية االجهماعية. املطلب الثالث: 
 ة.  املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية االجهماعيدور اخلدمات املصرفية ِف املطلب الرابع: 

دور اخلدمات اجملهمعية ِف املصارف اإلسالمية ِف تعزيز املسؤولية االجهماعية. املطلب اخلامس: 
 اخلامتة

 املصادر واملراجع
 الفهارس
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 نهما.واإلسالمي، والفرق بياملطلب األول: معىن املسؤولية االجتماعية يف كل من الفكر الغريب 
  :معىن املسؤولية االجتماعية

ة املالية َبلهصرف املؤسساملسهمر من قبل هزام لاالتعين املسؤولية االجهماعية:  يف الفكر الغريب:
خاصة،  حتسني الظروف املعيشية ملوظفي املؤسسةالعمل على األخالقي، واملسامهة ِف حتقيق الهنمية، و 

  فيه بشكل عام. وللمجهمع الذي تعمل
ا املنحى الدنيوي دون النظر إىل املآل األخروي، وهذا شيء طبيعي ذ  وواضح من هذا الهعريف أخْ 

 منشأ القانون ِف الفكر الغريب؛ إذ هو من وضع البشر، وال يعتف إبله، وال يدين له بعبودية.يفرضه 
حها الشرع، اليت يبيالهزام املؤسسة املالية مبمارسة األنشطة االجهماعية   :يف الفكر اإلسالمي 

واليت من شأهنا النهوض َبجملهمع، واليت تعود َبلنفع على كل من اجملهمع عامة، واملنهمني للمؤسسة بشكل 
 خاص هبدف الوصول إىل رضا هللا تعاىل ِف الدنيا والعقىب.

الجهماعية ِف  املسؤولية اهكلم عن مجلة من الفوارق بني من خالل الهعريفني السابقني ميكن أن ن
لعائد شكل امن خالل اهلدف، مصدر الهشريع، موجب الهكليف، كل من الفكرين الغريب واإلسالمي 

 املرجو، ودافع االلهزام.
ففي الفكر الغريب هتدف املؤسسات املالية من خالل املسؤولية االجهماعية إىل حتقيق املنافع املادية 

 املسهقبل القريب والبعيد، ِف حني أن الفكر اإلسالمي يهدف من خالهلا إىل حتقيق املنافع ِف الدنيا ِف
 واآلخرة.

فإن املؤسسات املالية تسهمد املسؤولية االجهماعية من الهشريعات األرضية أما مصدر الهشريع 
ارف اإلسالمية ِف حني تسهند املص واملصاحل اآلنية اليت تراها مهحققة من خالل تلكم اخلدمات االجهماعية،

 ِف تشريع خدماهتا االجهماعية إىل شريعة مساوية أبدعها خالق الكون واإلنسان واحلياة.
مث إن الذي يوجب على املؤسسات املالية ِف الفكر الغريب املسؤولية االجهماعية إمنا هو الظروف 

اهلا ذ من الشريعة الرَبنية ملهم ا هلا ِف أعماالجهماعية احمليطة، وأتىب املصارف اإلسالمية إال أن تهخ
 االجهماعية.

مي، اإلسالجهماعية ِف كل من الفكر الغريب و  وال خيهلف جمال الهطبيق واملسهفيد من اخلدمات اال
 .بشكل عام ، واجملهمع أبسرابشكل خاص والعميلفإنه موظف املؤسسة املالية 

ني االجهماعية فإنه املزيد من الربح ِف الفكر الغريب، ِف حويبقى العائد املرجو من وراء اخلدمات 
يهبلور العائد ِف الفكر اإلسالمي من خالل املصارف اإلسالمية ليكون املنفعة ِف الدنيا للمحهاجني، 

 والثواب ِف العقىب من رب العاملني.
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عدم ذلك البعد ينفالبعد األخروي للمسؤولية االجهماعية هو احلاكم ِف املصارف اإلسالمية بينما 
 ِف الفكر الغريب ومؤسساته املالية. 

 :للمصارف اإلسالميةجتماعية املطلب الثاين: التأصيل الشرعي للمسؤولية اال
ذكران ِف املقدمة أن املسؤولية االجهماعية للمصارف اإلسالمية تنقسم إىل واجب وتطوع، فهي 

ن ، مث إهنا بعد ذلك مسؤولة عاملال ودار حال حولحبكم كوهنا مؤسسة مالية جيب عليها أداء الزكاة كلما 
ارف ول من صندوق الزكاة؛ لعدم كوهنا من مصجزء ليس بيسري من اخلدمات االجهماعية اليت ال ميكن أن متَ 

 الزكاة الثمانية املعروفة، واليت تغطيها الصدقات.
، البة أبداولذا فإننا ِف معرض الهأصيل الشرعي هلذا املسؤولية ننطلق من كوهنا مط ء الزكاة وجوَب 

 مث مطالبة َبلصدقات تطوع ا.
إن مجيع النصوص الشرعية الواردة ِف إجياب الزكاة ِف الكهاب والسنة أتيت هنا، فال داعي لذكرها، 

 فهي حمفوظة للقاصي والداين والصغري والكبري.
طاق الصدقات نوميكن أن نضيف إليها مجلة من النصوص اليت حتث على اخلري واليت تدخل ِف 

 والهطوعات.
 الكرمي: فمن الكتاب 
 [181اآلية:  -]البقرة  "َفَمْن َتَطوََع َخرْي ا فـَه َو َخرْيٌ َله   قوله تعاىل: "

 [2اآلية:  -املائدة]"َوتـََعاَون وا َعَلى اْلربِر َوالهَـْقَوى "وقوله سبحانه:
 [11اآلية:  -الذارايت]"َوِف أَْمَواهِلِْم َحقٌّ لِلَساِئِل َواْلَمْحر ومِ  وقوله عز امسه: "

يقدم  ِف بذل املال أو ِف أي عمل وال خيفى مدلول اآلايت القرآنية ِف احلض على العمل الهطوعي إنْ 
 .لصالح ا للفرد واجملهمع، والذي يهجاوز الواجب الهكليفي اخلاص الذي فرضه هللا تعاىل ِف األموا

 ومن السُّنَّة النبوية:
عبد هللا ا رواا مأحاديث كثرية أتمر أبداء الواجبات املالية، وحتض على الهطوعات اخلريية، ويكفينا منها  

َن َرس وَل اّللَِ أَ والذي بدأان فيه مقدمة البحث ِف احلديث املهفق على صحهه ابن عمر رضي هللا عنهما 
َن ِف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اّلَل  ْسِلِم اَل َيْظِلم ه  َواَل ي ْسِلم ه ، َوَمْن َكاـ  ْسِلم  َأخ و املـ  امل"  َعَلْيِه َوَسَلَم قَاَل: َصَلى هللا  

ا َسَتَا  اّلَل  اِف َحاَجِهِه، َوَمْن فـَرََج َعْن م ْسِلٍم ك ْربَة ، فـَرََج اّلَل  َعْنه  ك ْربَة  ِمْن ك ر ََبِت يـَْوِم الِقيَ  َمِة، َوَمْن َسَتَ م ْسِلم 
 .(1)"يـَْوَم الِقَياَمةِ 

                                                 
،  الرب والصلة واآلدابومسلم، كهاب:  -(2442) ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه ، َبب:املظامل والغصبرواا البخاري، كهاب:    (1)

 (2852َبب: حترمي الظلم )
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 ال  يسهتو لعبد لهللا تعاىل وداللة احلديث واضحة؛ إذ جعل اإلسالم قضاء حاجة الغري سبب ا ملعونة 
 .وائجهقضاء حل

نه أأعمالنا، و ع على أحوالنا، يراقب وكيف ال يكون األمر كذلك، وحنن املؤمنون أبن هللا مطل
  عفاء واحملهاجني.ى قضاء حوائج الضسبحانه قد فهح لنا َبَب  للوصول إىل حاجاتنا املباحة، أال وهو السهر عل

عندما تقدم املؤسسة املالية على أعماهلا الرحبية فإن هلا جانب ا خفي ا قد ف هح أمامها لهحقيق مرادها، 
ٌد َرِضَي اّلَل  َعْنه  َرَأى َسعْ عندما  صطفى صلى هللا عليه وسلمأال وهو َبب الضعفاء واملساكني؛ أمل يقل امل

ه لنا بقوله ِف احلديث الطريق له ومن ورائصلى هللا عليه وسلم فأَبن احلبيب  أََن َله  َفْضال  َعَلى َمْن د ونَه  
 . (1)"َهْل تـ ْنَصر وَن َوتـ ْرَزق وَن ِإاَل ِبض َعَفاِئك مْ " :الصحيح

ودراسة  بعد األخذ َبألسباب-جناح سياساتنا املالية وخططنا االقهصادية حتهاج  وهذا يعين أن
إىل شيء آخر غري مرئي، أال وهو َبب الضعفاء الذي نقبل على قضاء  -اجلدوى واملخاطر وغري ذلك

 حوائجهم هلل تعاىل قبل كل شيء، ال للسمعة والدعاية وجلب االنهباا.
  ومن اآلاثر:

اج، رَ مل تقسم بني الفاحتني، وإمنا بقيت ِف أيدي أصحاهبا، وف رض عليهم اخلَ  أنه ملا فهحت الشام
وهو ضريبة األرض غري فريضة الزكاة، وقد علرل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ذلك بـأن توزيعها لن يبقي 

ألنصار ل من املسلمني، مع أن هللا تعاىل جعل القسمة ِف الفيء كما ِف سورة احلشر مشيئ ا ملن أييت بعده
َولِلَرس وِل َوِلِذي  َما أَفَاَء اّلَل  َعَلى َرس ولِِه ِمْن أَْهِل اْلق َرى فَِلَلهِ  واملهاجرين ومن جاء من بعدهم فقال تعاىل: "

ك م  الَرس ول  َفخ ذ وا  وَ اْلق ْرىَب َواْليَـَهاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن الَسِبيِل َكْي اَل َيك وَن د وَلة  َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمْنك ْم  ََ َما آ
( لِْلف َقرَاِء اْلم َهاِجرِيَن اَلِذيَن أ ْخرِج وا ِمْن ِداَيرِِهْم 7َوَما هَنَاك ْم َعْنه  فَانـْهَـه وا َواتـَق وا اّلَلَ ِإَن اّلَلَ َشِديد  اْلِعَقاِب )

هَـغ وَن َفْضال  ِمَن اّللَِ َورِْضَواان   ( َواَلِذيَن تـَبَـَوء وا الَداَر 8لَصاِدق وَن )َويـَْنص ر وَن اّلَلَ َوَرس وَله  أ ولَِئَك ه م  ا َوأَْمَواهِلِْم يـَبـْ
د وَن ِف ص د ورِِهْم َحاَجة  ِمَا أ وت وا َويـ ؤْ  بُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل جيَِ ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم ُيِ  َلْو  ثِر وَن َعَلى أَنـْف ِسِهْم وَ َواإْلِ

( َواَلِذيَن َجاء وا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَق ول وَن َربـََنا 1َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ي وَق ش َح نـَْفِسِه فَأ ولَِئَك ه م  اْلم ْفِلح وَن )
ميَانِ  ْخَوانَِنا اَلِذيَن َسبَـق واَن َِبإْلِ املسؤولية  ، وهذا من الفاروق عمر نظر اثقب إىل]احلشر[ "اْغِفْر لََنا َوإلِِ

ا َواَلِذي نـَْفِسي بَِيِدِا أَمَ " :رضي هللا عنه االجهماعية اليت جيب علينا االضطالع هبا ورعايهها؛ وِف هذا يقول
ِبُّ َصَلى هللا  َسَم النَ َلْواَل َأْن أَتْـر َك آِخَر الَناِس بـََباان  لَْيَس هَل ْم َشْيٌء، َما ف ِهَحْت َعَلَي قـَْريٌَة ِإاَل َقَسْمهـ َها َكَما قَ 

 .(2)"َعَلْيِه َوَسَلَم َخْيرَبَ َوَلِكينِر أَتْـر ك َها ِخزَانَة  هَل ْم يـَْقَهِسم وهَنَا

                                                 
 ( 2586) من اسهعان َبلضعفاء والصاحلني ِف احلرب ، َبب:اجلهاد والسريرواا البخاري، كهاب:    (1)

 ( 4238غزوة خيرب ) غازي، َبب:املرواا البخاري، كهاب:    (2)
 .كاخلزانة يقهسمون ما فيها كل وقت  :هلم خزانة   -فقراء معدمني ال شيء هلم مهساوين ِف الفقر :اان  بَ بَـ 
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األدلة الواضحة على اعهناء اإلسالم َبجملهمع واملسؤولية االجهماعية تشريع الوقف، من أخري ا إن 
 الذي خيرج فيه املال من ملكية صاحبه ليكون ملك ا هلل تعاىل، وتكون منافعه ملن وقف عليهم. 

 تماعية:ة يف تعزيز املسؤولية االجاملطلب الثالث: دور األدوات املالية يف املصارف اإلسالمي
متارس املصارف اإلسالمية دور ا هام ا ِف حتمل أعباء املسؤولية االجهماعية ِف اجملهمع الذي متارس 

 فيه نشاطها املايل واالقهصادي، وذلك من خالل األدوات املالية اليت تقوم عليها.
 ولنسهعرض هذا الدور من خالل عرض أدوات الهمويل ِف املصارف اإلسالمية:

ف اإلسالمية تطرح جمموعة من عقود املعامالت مع عمالئها بغرض اسهثمار من املعلوم أن املصار 
رأس املال الذي تهملكه، كاملضاربة، واملشاركة، واملراحبة، واإلجارة املنههية َبلهمليك، واالسهصناع املصرِف، 

 والسلم، وكلها عقود شرعية دلت النصوص على إَبحهها وحلها.
ة يهفق ال إىل آخر ليعمل فيه، والربح بني رب املال والعامل بنسبالذي يعين دفع املفعقد املضاربة 

 عليها.
وأحياان  يكون املصرف هو الشريك املضارب، حني يهقبل أموال األفراد ويدخل معهم ِف عقد 
السهثمار أمواهلم عن طريق املضاربة، أو يكون هو رب املال حني ميد أصحاب املشاريع َبملال إلجنازها، 

 الربح ِف كال احلالهني نسبة يهفق عليها عند العقد. على أن يكون
ئدة على  جهماعية؛ إذ تعود الفااال مبسؤوليهه يضطلع املصرف اإلسالمي من خالل عقد املضاربة

فراد ماال  ألحد أأيخذ املصرف أمواهلم السهثمارها، أو يقدم كل من املصرف واملضارب واجملهمع حني 
 .أو الصناعي أو الزراعي اجملهمع لهمويل مشروعه الهجاري

اء ألصحاب ، وِف ذلك إغنداء خدمة اجهماعية كبرية لألفرادأباملصرف يقوم وِف كل من احلالهني 
األفكار الصناعية أو الزراعية أو الهجارية عن القرض الربوي، والوقوف ِف وجه تعطيل املال، وقضاء على 

الكربى  زهم األفكار، وكل ذلك يربز املسؤولية االجهماعيةيعوزهم املال وال تعو  نالبطالة ألفراد اجملهمع الذي
 .اليت تقدمها املصارف اإلسالمية

وِف عقد املشاركة تربز األمهية الكربى للمصارف اإلسالمية ِف املشاريع الضخمة؛ إذ يدخل  
ملصارف ا املصرف شريك ا مع أصحاب األموال، إذ أهم ما مييز املشاركة أن املال فيها من الطرفني، وجتري

نوعني من املشاركات، مشاركات اثبهة، وأخرى مهناقصة، وُيقق كل منهما رحب ا لكال الطرفني، مع فارق 
فراد بينهما أن امللكية ِف املشاركة الثابهة تبقى للمصرف، ِف حني تنههي امللكية ِف املشاركة املهناقصة إىل األ

 .الذين دخلوا ِف عقد املشاركة مع املصرف
شاركات تؤدي دور ا هام ا جتاا اجملهمع، حيث يقوم األفراد واملؤسسات بعقد مشاركات وعقود امل

 مع املصارف لهمويل مشاريع يعود نفعها على كل من الفرد واجملهمع وأصحاب املصارف.
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ا منيع ا أمام اسهغالل املرابني  وال ننسى األمهية االجهماعية الكربى لعقود املراحبات، اليت وقفت سد 
األشخاص؛ إذ يهيح عقد املراحبة للفرد احلصول على ما ُيهاجه من عقار أو سيارة أو حنوها عن  حلاجة

طريق تقدمي طلب للمصرف اإلسالمي يعرب فيه عن حاجهه لشراء عقار أو سيارة وحنو ذلك، فيقوم املصرف 
ذلك تسهم املصارف ببهملك العقار وحنوا وحيازته، مث بيعه َبلهقسيط بثمن أعلى وإىل مدة يهفق عليها، و 

 ِف حتقيق األهداف االجهماعية من خالل وصول األفراد إىل حاجاهتم دون احلاجة إىل القروض الربوية.
عت املصارف اإلسالمية من خالل اهليئات الشرعية وأحباث العلماء املخهصني عقود ولقد نوَ 

همكن األفراد ملنههية َبلهمليك، حيث ي؛ إذ أجرت عقد اإلجارة ااملعامالت اليت تصل َبلفرد إىل متلك الدور
من امهالك دار عن طريق هذا العقد، عندما ينههي من سداد مجيع األقساط، فهنهقل امللكية إليه بعقد 

 األعوام املديدة.طول كنه على سجديد، وهذا ما جيعله يوفر ماال  كان سيذهب أجرة لبيت ي
املصرِف، والذي يقوم على تقدم جهة ما كجامعة أو وال ميكننا أن ننسى أمهية عقد االسهصناع 

غريها إىل املصرف لهطلب اسهصناع شيء ما كمقاعد، أو كراسي، أو طاوالت، أو أقالم، أو غري ذلك، 
وتدفع مثن البضاعة، مث يقوم املصرف َبلدخول ِف عقد اسهصناع مع الشركات املصنعة، وُيصل على 

للمدخرين،  ليه، ويقوم بهسليمها إىل العميل، فيحقق بذلك رحب ا ومناءالبضاعة املطلوبة ِف الوقت املهفق ع
 ويلِب احلاجة لدى األفراد واملؤسسات دون الوقوع ِف الرَب وغريا من احملرمات.

وأخري ا فإن عقد السلم ميارس دور ا اجهماعي ا ِف القضاء على البطالة، وحتقيق الربح ألفراد اجملهمع، 
غطية النفقات تأحد املزارعني الذي ميلك أرض ا كبرية، وال يسهطيع السلم مثال  مع  جيري املصرف عقدعندما 

املادية للعناية َبحملصول، فيهدخل املصرف من خالل عقد السلم، فيشتي احملصول ويدفع كامل مثنه فور ا، 
 ويهم االتفاق على مكان ووقت تسليم احملصول وكميهه، ونوعه.

 ت املصرفية يف املصارف اإلسالمية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية:املطلب الرابع: دور اخلدما
متارس املصارف اإلسالمية دور ا مهم ا ِف النهوض َبملسؤولية االجهماعية من خالل اخلدمات 

 .املصرفية اليت تقدمها للمجهمع
الئه قيام املصرف اإلسالمي بهقدمي املنافع املالية واالسهشارية لعم: دمة املصرفيةيقصد َبخل       

مبا يلِب حاجاهتم وُيقق رغباهتم، ويعمل على تيسري املعامالت املالية واالقهصادية ِف اجملهمع، وذلك مقابل 
 .رَبعمولة أو أجر، مبراعاة أال يشهمل ذلك على خمالفة شرعية أو شبهة 

املصارف و البنوك الهجارية كل من اخلدمات املصرفية اليت تقدمها  بني لهماثل لا نظر  هذا وإنه 
 .ىل الهميز ِف طبيعة اخلدمات املصرفية اليت يقدمهاإيسعى فإن كال  منهما سالمية، اإل

 املصرف اإلسالمية:اليت يقدمها اخلدمات املصرفية ميكننا إمجال أهم   
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مشتك  ِف حساَبت ائهمان او حساَبت اسهثمارقبول الودائع النقدية ِف حساَبت خمهلفة سواء -
 أو حساَبت اسهثمار خمصص.

و أ ،نشاء حمافظ اسهثماريةإو أ ،و سندات مقارضة خمصصةأ ،ة مشتكةصدار سندات مقارضإ-
  صناديق اسهثمارية.

 الرَب.واالسهثمار القائمة على غري أعمال الهمويل -
 ِمارسة األعمال املصرفية األخرى.-
  بدور الوكيل األمني ِف جمال اخلدمات االجهماعية.القيام  - 

 املطلب اخلامس: دور اخلدمات اجملتمعية يف املصارف اإلسالمية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية:
وفري املسامهة ِف تيربز دور املصارف اإلسالمية ِف حتقيق املسؤولية االجهماعية من خالل 

إلنهاجية ا الفقر والبطالة من خالل متويل املشروعات احلقيقية االحهياجات األساسية للمجهمع، وحماربة
، كانت هذا املشروعات كبرية أم صغرية أم مهوسطةأاليت ختلق فرص العمل وحتقق قيمة مضافة، سواء 

 همعوعي االدخاري لدى أفراد اجملالرعاية الصحية واالجهماعية، وزايدة الواملسامهة ِف متويل مشروعات 
الوصول إىل األوعية واألدوات االدخارية، خاصة لصغار املدخرين، واملسامهة ِف الهأهيل  خالل سهولةمن 

 والقضاء على األمية، وزايدة الوعي املصرِف ألبناء اجملهمع. العلمي
هنا اجلسر إإذ  ؛اإلسالميةاملصارف أحد  أهم جماالت اههمام  هي االجهماعية  إن اخلدمات 

اإلسالمية واجبها حنو اجملهمع للمشاركة ِف مكافحة الفقر وتوزيع الثروة املصارف الذي تؤدي من خالله 
 واإلسهام ِف نشر العدالة. 

اإلسالمية عدة منهجات للوفاء مبسؤوليهها االجهماعية مثل الهربع والقرض املصارف تسهخدم 
ت اخلريية والدينية ااحلسن ومتويل احلرف الصغرية واملهوسطة ومتويل اخلدمات الصحية والهعليمة ودعم اهليئ

 ا. ا وتوزيع  وإدارة أموال الزكاة مجع  
 لا أحد وسائلكنه أيض   ،واجب أخالقيَبخلدمات االجهماعية املصارف اإلسالمية ههمام اإن 

 حساسيهها ا ِفاألكثر إرهاف  املصارف دلت األحباث العلمية أن إذ  ،حتسني اإلنهاجية وتعظيم األرَبح
 لبيئهها االجهماعية اسهطاعت أن تكون أكثر رحبية ِف األجل الطويل.   

وتعكف العديد من املؤسسات املالية اإلسالمية ِف الوقت الراهن كل حسب خصوصيات هذا 
وم احلديث ها مع املفاحمليط الذي تعمل فيه على وضع خطط وبرامج وتطوير منهجات أكثر متاشي  

وإن كان الطابع اخلريي ال يزال يطغى على العديد من املمارسات املسجلة.  ،جهماعيةللمسؤولية اال
 وميكن تلخيص هذا الهوجهات على سبيل الذكر ال احلصر: 

 إنشاء صناديق للعمل اخلريي والنفع العام .-
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 .إنشاء وإدارة صناديق الزكاة-
 .إنشاء أوقاف-
 .و متويل نشاطات اقهصادية  للفئات احملرومةإنشاء حمافظ للقرض احلسن ملساعدة احملهاجني -
 متويل محالت توعية للهكافل االجهماعي ورعاية األيهام واملسنني وذوي االحهياجات اخلاصة.-
  .ذات الطابع االجهماعيلربامج واملؤسسات الهعليمية متويل ا-
 .تعزيز برامج املنح الدراسية-
 همع.والكهرَبء والصرف الصحي ِف اجملمتويل مشاريع البنية الهحهية كاملاء -
 .متويل اخلدمات الصحية-
 .توزيع املساعدات وإطعام الصائمني ِف رمضان-
  .متويل برامج للحفاظ على البيئة-
 .إنشاء حمافظ للهمويل املصغر-

ومن أمثلة  ،من خالل تقنني العمل االجهماعي  وقد برز ِف اآلونة األخرية  توجه للمسؤولية االجهماعية
عاجل  امعيار  ثالثة عشر ا لـ ذلك إصدار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  مؤخر  

 ورفاا العاملني ، والصدقات ، والبيئة ...إخل.   الهزامات العمالءكاملسؤولية االجهماعية  
  
  

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
 
 
 


