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بعـــد , فـــي البنـــوك اإلســـالمیة فـــي األردناالجتماعیـــةهـــدفت هـــذة الدراســـة إلـــى بیـــان واقـــع المـــسؤولیة 
المختلفــة بجانــب الــسعي إلــى تحقیــق االجتماعیــةإزدیــاد إهتمــام منظمــات األعمــال باإلنفــاق علــى األنــشطة 

فـي البنـوك اإلسـالمیة تعـد مـن أهـم األنـشطة اللتـي االجتماعیـةن المـسؤولیة و أوضـحت الدراسـة أ, األرباح
و تبــــین مــــن خــــالل الدراســــة أن البنــــوك , ًتأكیــــدا منهــــا علــــى واقعیــــة وظیفــــة المــــال فــــي اإلســــالم, تمارســــها

ًتحتـل مركـزا متقـدما باإلتفـاق علیـه مـن بـین البنـوك العاملـة فـي االجتماعیـةاإلسالمیة في جانب المـسؤولیة  ً
.التي تقوم بهااالجتماعیةإال أنها ما زالت مقصرة في عملیة اإلفصاح عن مسؤولیتها , األردن

Abstract
This study aims to explore the corporate social responsibility in the Islamic banks in

Jordan seeing the increased consideration to such practices besides their main objective
that is profits.
The study illustrates that the corporate social responsibility is a major activity of
Islamic banks in Jordan since it is a dominant function of funds in Islam.

In addition, the results indicate that the CSR expenditure is one of the highest

expenditures in the Islamic bank. However, Islamic banks need to pay more attention to

the corporate disclose of their corporate social responsibility activities.

١،١:
المختلفة بعد موجة النقد التي وجهت إلیها بخصوصاالجتماعیةإزداد اهتمام منظمات األعمال باإلنفاق على األنشطة 

وظهرت ، أدنى مراعاة لمتطلبات المجتمع والبیئة التي تعمل بهادون، سعیها إلى تحقیق أقصى ربح ممكن ألعمالها
ظمات تأخذ ضمن أهدافها تحسین ظروف العمل الداخلیة من خالل تحسین عندما بدأت المناالجتماعیةالمسؤولیة 

ًر وضوحا وعمقا ـوتطور المفهوم بشكل أكبر وأكث، زیادة أجورهم وتوفیر الرعایة الصحیة لهمبشكلمعیشة العاملین لدیها  ً
وزیادة ، ر اإلجتماعيوتوفیر االستقرا، عندما بدأت منظمات األعمال بالتركیز على تحسین نوعیة الحیاة بشكل عام

.التكافل اإلجتماعي
منظمات أعمال لیست بمنئى عن تلك التطورات وبخاصة أن ما یمیز المصارف بوصفها والمصارف اإلسالمیة 

في المقام األول تسعى إلى تحقیق التكافل االجتماعي، لیست فقط من اجتماعیةاإلسالمیة عن غیرها من المصارف أنها 
.)١(ولكن في كیفیة توزیع عائد األموال المستثمرة بعدالة, وال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعیةحیث قیامها بجمع أم

في البنوك اإلسالمیة من خالل استراتیجیة البنك وسیاساته، فالنظر إلى االجتماعیةًوغالبا ما تتم ممارسة المسؤولیة 
.التخطیط واإلدارة، جامعة البلقاء التطبیقیةمشارك، قسم االقتصاد والعلوم المالیة، كلیة أستاذ*

.باحثة في المصارف اإلسالمیة**
.باحثة في المصارف اإلسالمیة***
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ال تستقیم في المصارف اإلسالمیة، ألن هدفها هو تعظیم العائد اإلجتماعياالجتماعیةمنفصلة عن التنمیة االقتصادیةالتنمیة 
.الستثمارلولیس العائد المباشر , لالستثمار

نها القنوات التي تؤدي من خاللها البنوك إإذ , تعد أحد أهم مجاالت أنشطة البنوك اإلسالمیةاالجتماعیةوالمسؤولیة 
سهام في نشر العدالة حیث تستخدم عدة قنوات واإل, اإلسالمیة واجبها نحو المجتمع للمشاركة في مكافحة الفقر وتوزیع الثروة

وتمویل الخدمات الصحیة , كالتبرع والقرض الحسن وتمویل الحرف الصغیرة والمتوسطةاعیةاالجتمللوفاء بمسؤولیتها 
.ٕوادارة أموال الزكاة جمعا وتوزیعها, ودعم الهیئات الخیریة والدینیة, والمحافظة على البیئة, والتعلیمیة

المال، حیث المال من مقوماتجلیا في اإلسالم من خالل الواقعیة في نظرته إلى االجتماعیةونجد معنى السؤولیة 
َلن ولذلك جعل المحافظة علیه من مقاصد التشریع األساسیة فهو وسیله إلى الخیر والبر, وما به صالحیتها, اإلنسانیةالحیاة 

ٌتنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإنَّ الله به علیم َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ّ ََِّ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُ ََ َ ُّ َّ َّ ْ َ]آل عمران:٩٢[ , َوآتى المال على َ َ َ ْ َ َ
ِحبه ِّ ُ]ًوبهذه النظره الواقعیه سمي خیرا , ]البقرة:١٧٧ٌوانه لحب الخیر لشدید ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ِّ ُ ُ َّ َِٕ]العادیات:٨[.

ومن تثمیره , ولكي یغري اإلسالم الفرد بتأدیة وظیفة المال من اإلنفاق في وجوه البر والصالح العام والخاص
والخالفة ًن یفنى او ال یفي، جعله مستخلفا عن اهللا تعالى فیه، ألن المال مال اهللا تعالى بحكم الخلق واإلنشاء، أشیة وتنمیته خ
ًوأمتثاال لما بأعبائها،ًفي المال هي مصدر اإللتزمات اإلیجابیة والسلبیة التي فرضها اإلسالم على حائز المال نهوضا اإلنسانیة

.ونواهصدر عن المستخلف من أوامر
َّآمنوا بالله ورسوله وَأنفقوا مما فإن الوكالة والنیابة تكون من أمر اإلنفاق ، تفید بالضن والشحفإذا كانت الملكیة  ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َِ َ َّ ِ ُ

ِجعلكم مستخلفین فیه ِ َِ َ ْ ََ ْ ُّ ُ َ َ]الحدید:٧[.
ًجعلها اإلسالم تكلیفا شرعیااجتماعیةفاإلنفاق والتثمیر وظیفة  اإلنفاق من مقتضى اإلیمان باهللا بل جعل وجوب ، ً

:)٢(أمراناالجتماعیةورسوله ومما یؤكد وظیفة المال 
لذالك كان . ستعمال حق الملكیه مقید بالوجوه التي رسمها الشارع الحكیماف, أن تضییعه في غیر مصلحة محرم:األول

قه في وجوه البر العامة فلیس الغرض ًمكلفا بتثمیر المال على اعتبار أن عدم ذلك یعد من إضاعة المال، أما انفا
ًحقا یصرف في مصارفه المعروفه، بل تقرر حق الجماعة في مال الفرد بما یسد وصفهاًمنه مقصورا على الزكاه ب
. الضرر وما یدفع الحاجة

ألن فاقدها ؛إن النیابة والخالفة في التصرف في المال إنما تصح إذا كان النائب أو المستخلف ذا أهلیة كاملة:الثاني
فقد أهلیته في فالسفیه مثال، أو من نقصت عنده لن یكون في وسعة أداء وظیفته من التنمیة والتثمیر واألنفاق

فمال الجماعة یتأثر بما ینال مال الفرد بسبب السفه في , االجتماعیةأي أنه أخل بالوظیة ، تثمیر مال الجماعة
.النفقة أو سوء األستغالل

. تعسف في أستعمال الحقاالجتماعیةلدكتور فتحي الدریني أن األمتناع عن أداء وظیفة المال وبشكل عام یقول ا
إن نجاح البنوك اإلسالمیة في أداء وظیفتها حسب نظرة اإلسالم الواقعیة للمال من أجل دعم التنمیة والتثمیر ولتتحمل 

:)٣(هي,یتطلب تلبیة مجموعة من الشروطاالجتماعیةمسؤلیتها 
ًبأحكام الشریعة اإلسالمیة قوال وعمال، شكال ومضمونا اللتزامرة االضرو- ً ً وفي ْه بمبادى اإلسالم في تكوین رأسماله، لتزامً

.انتقائه للعاملین به، وتنظیماته ولوائحه، وفي طریقة تعبئتها لموارده، وفي طریقة وأسالیب توظیفه ألمواله
.ضمن أن تكون هذه القیادات نماذج حیه للشخصیه المسلمة الواعیةالتحري الدقیق في اختیار قیادات البنك بما ی- 
.الوضوح الفكري لمهمة ووظیفة البنك اإلسالمي لدى كل العاملین في البنك من اإلداره العلیا إلى أدنى مستوى تنفیذي- 
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.التقویم المستمر لألداء والنتائج- 
وللتعرف على االجتماعیةالبنوك اإلسالمیة في التنمیة بإجراء بحوث میدانیة لتأكید اإلثبات العملي لدوراالهتمام- 

.اكثر الطرق والوسائل فعالیه في إحداث هذه التنمیة واإلسراع بها
في المصارف اإلسالمیة في األردن، یتضح مدى التوسع الملموس االجتماعیةعلى واقع المسؤولیة االطالعومن خالل 
التنوع الكبیر في هذه المشاریع حیث تمكنت تلك المصارف من تحقیق تمیز واضح ً، فضال عن االجتماعیةفي تنفیذ المشاریع 

. المستهدفةاالجتماعیةفاعلة ومؤثرة، إستطاعت إحداث تغییر واضح على الفئة اجتماعیةفي تبني برامج 
للبنوك جتماعیةاالبأنه ومع التنوع الواسع للمبادرات الموشحة بالمسؤولیة ، )٢٠٠٩(وفي هذا الجانب أشارت الطاهر

حیث تنفذ برامجها وتزداد وتیرتها بوضوح في شهر ، إال أن هذه المبادرات تأخذ الطابع الموسمي، اإلسالمیة في األردن
ینقصها عنصر اإلستدامة االجتماعیةمما یعني أن المسؤولیة ، بینما تقل أو تنعدم في بقیة أشهر السنة، رمضان

لدى االجتماعیةومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على واقع المسؤولیة , هدافهاواإلنتظام والتخطیط في تحقیقها أل
. )٤(المصارف اإلسالمیة في األردن

٢.١:
تكمن مشكلة الدراسة بأن البنوك اإلسالمیة في األردن كالبنك اإلسالمي األردني والبنك العربي اإلسالمي تكاد 

من االجتماعیةكما أن مناقشة المسؤولیة ، التي تتبناهااالجتماعیةعلى صعید المشاریع تكون مقلة في نشر أخبارها 
ما : لذا تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي؛من التأصیل والدراسةمنطلق إسالمي لم یأخذ حظه الوافر

لدى البنوك اإلسالمیة في األردن؟االجتماعیةواقع المسؤولیة 

٣.١:
:اآلتیةتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة 

لدى البنوك اإلسالمیة في األردن؟االجتماعیةما واقع المسؤولیة :ًأوال
:اآلتيالسؤالوینبثق عن السؤال الرئیس 

مؤسسات الخدمات ، صندوق التمویل التبادلي، برنامج تمویل الحرفیین، التبرعات، ما واقع القرض الحسن-١
وحمایة البیئة لدى البنك اإلسالمي األردني في األردن؟، تدریب الطلبة، الجتماعیةا

مؤسسات الخدمات ، صندوق التمویل التبادلي، برنامج تمویل الحرفیین، التبرعات، ما واقع القرض الحسن-٢
وحمایة البیئة لدى البنك العربي اإلسالمي الدولي في األردن؟، تدریب الطلبة، االجتماعیة

٤.١:
:اآلتیةتسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف 

. لدى البنوك اإلسالمیةاالجتماعیةصیاغة إطار نظري یشتمل على تغطیة مفاهیمیة لواقع المسؤولیة -١
.لدى البنوك اإلسالمیة في األردناالجتماعیةالتعرف على واقع المسؤولیة -٢

٥.١:
، والذي یعتبر أحد أهم األهداف االجتماعیةة الى الوقوف على موضوع هام، أال وهو المسؤولیة تهدف هذه الدراس
ًالمتقدمة إلى تحقیقها، فالبنوك عامة والبنوك اإلسالمیة خاصة تمثل دورا مهما وفاعال اإلنسانیةالتي تسعى المجتمعات  ً في ً

mailto:@�b
mailto:�@K�
mailto:gr@�
mailto:N@j


 

 ٣٧٤

إذ أنشطة البنوك اإلسالمیةإحدى أهم مجاالتاالجتماعیةتنمیة المجتمعات في مجاالت ومحاور عدیدة، وكون المسؤولیة
في نحو المجتمع للمشاركة في مكافحة الفقر وتوزیع الثروة واإلسهامنها الجسر الذي تؤدي من خالله البنوك اإلسالمیة واجبهاإ

.نشر العدالة
سالمیة، حیث تقوم بتفعیل برامج اإلقراض، من جانب آخر تبرز أهمیة الدراسة في بیان أهمیة الدور الذي تمثله البنوك اإل

وتوزیع الثروة بین أفراد خاصة ما یتعلق بمكافحة الفقر ومساعدة المحتاجین, االجتماعیةناجعا لكثیر من المشاكل التي تعد عالجا
.وتضیق فیها الهوة بین المیسورین والمعسرینٕالمجتمع وایجاد بیئة عادلة یقل فیها االكتناز واالحتكار

٦.١:
:على النحو اآلتيلدى البنوك اإلسالمیة االجتماعیةتتمثل حدود هذه الدراسة بالوقوف على واقع المسؤولیة 

البنك اإلسالمي األردني، والبنك: وتشمل األماكن التي تشغلها البنوك اإلسالمیة في األردن وهي: الحدود المكانیة:ًأوالً◌ً◌
.العربي اإلسالمي الدولي

وتشمل الفترة الزمنیة التي طبقت من خاللها الدراسة وتم أخذ المعلومات الخاصة بالبنوك من : الحدود الزمنیة:ًثانیا
. ٢٠٠٩-٢٠٠٥خالل السنوات من ، الموظفین

٧.١:
:اآلتیةتتضمن هذه الدراسة تعریفات للمصطلحات 

االجتماعیةبالمشاركة في بعض األنشطة والبرامج واألفكار ات األعمالمن قبل منظمالتزامهي :االجتماعیةالمسؤولیة 
.لألطراف المترابطة بها والمتأثرة بنشاطها سواء بداخلها أو خارجهااالجتماعیةلتلبیة المتطلبات

المستمر من قبل شركات األعمال بالتصرفلتزاماال(بأنها االجتماعیةإلى المسؤولیة ) ٢٠٠٢(وأشار الشرع 
المعیشیة، للقوى العاملة وعائالتهم والعمل على تحسین نوعیة الظروفاالقتصادیةفي تحقیق التنمیة واإلسهامًالقیا أخ

.)والمجتمع المحلي والمجتمع ككل
وتعرف البنوك اإلسالمیة بأنها مؤسسات مالیة مصرفیة لتجمیع األموال وتوظیفها وفق أحكام الشریعة :البنوك اإلسالمیة 

ٕأخذا واعطاء بعدم التعامل بالفوائد الربویة لتزامیة بما یخدم مجتمع التكافل اإلسالمي، وتحقیق عدالة التوزیع مع االاإلسالم
.)٥(وباجتناب أي عمل مخالف ألحكام اإلسالم

٨.١:
:أتيألجنبیة كما یتكونت الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالیة من الدراسات العربیة والدراسات ا

:الدراسات العربیة: ١.٣.٢
منح القروضعلى قراراتاالجتماعیةأثر اإلفصاح عن المسؤولیة: "بعنواندراسة في لیبیا) ٢٠٠٩(أجرى فنیر )١

منح القروض على قراراتاالجتماعیةهدفت إلى الكشف عن أثر اإلفصاح عن المسئولیة" والتسهیالت االئتمانیة
الئتمانیة لدى البنوك اإلسالمیة في لیبیا، ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وأظهرت والتسهیالت ا

منح القروض و التسهیالت االئتمانیة لدى البنوك على قراراتاالجتماعیةأبرز النتائج بأن اإلفصاح عن المسؤولیة
وجود قصور في اإلفصاح عن میة، إال أن النتائج أظهرت اإلسالمیة في لیبیا له أثر إیجابي یعود على البنوك اإلسال

.)٦(االجتماعیةتدني دور البنوك اللیبیة في تحقیق المسؤولیة ّومن ثم، القوائم المالیة
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دور البنوك اإلسالمیة اإلفریقیة في تحقیق المسؤولیة : "بعنواندراسة في إفریقیا) ٢٠٠٨(وأجرى النحوي )٢
، واتخذت الدراسة االجتماعیةرف على دور البنوك اإلسالمیة في تحقیق المسؤولیة ، هدفت إلى التع"االجتماعیة

ًعددا من البنوك اإلسالمیة عینة لها لتطبیق الدراسة المیدانیة علیها، ولتحقیق أغراض الدراسة تم استخدام المنهج 
یاسة إلدارة أموال الزكاة من البنوك اإلسالمیة لدیها س% ٣٣الوصفي، حیث أشارت أبرز نتائج الدراسة إلى أن 

ً، وأشارت أیضا اجتماعیةمنها لدیها برامج للقرض الحسن ألغراض % ٥٩نیابة عن العمالء، كما وأشارت إلى أن 
فقط لدیها برامج في هذا % ٣٨من البنوك اإلسالمیة اإلفریقیة لدیها اهتمام بقضایا البیئة غیر أن % ٥٢إلى أن 

من البنوك اإلسالمیة اإلفریقیة لدیها آلیات لتوزیع زكاة العمالء، % ٣١لى أن المجال، في حین أشارت الدراسة إ
ألنشطتها التنمویة، وبذلك اجتماعیةًمنها تركت أثارا % ٥٥في هذا المجال واجتماعیةلدیها أهداف % ٦٦و

.)٧(اعیةاالجتمأشارت الدراسة إلى درجة متوسطة لدور البنوك اإلسالمیة اإلفریقیة في تحقیق المسؤولیة 
المصارف دراسة تطبیقیة على (تدقیق عملیات المرابحة"بعنوان ، دراسة في األردن)٢٠٠٨(كما وأجرت شاهین )٣

، هدفت إلى الوقوف على الدور الذي تلعبه الجهات الرقابیة المختلفة سواء داخلیة أو خارجیة )"اإلسالمیة األردنیة
المركزي، وهیئة الرقابة ٕوالتفتیش الداخلي، وادارة المصرف، والبنك المدقق الداخلي، ودائرة التدقیق ” والمتمثلة في

وبیان مستوى ، في العمل على زیادة كفاءة عملیات تمویل المرابحة في المصارف اإلسالمیة األردنیة، ”الشرعیة
رقابیة المختلفة وأظهرت أبرز نتائج الدراسة بأن الدور الذي تلعبه الجهات ال، ألنشطتها التنمویةاالجتماعیةاآلثار 

.)٨(متواضعة ألنشطتها التنمویةاجتماعیةًتركت أثارا ّومن ثم، ًكان متواضعا
أحكام الصرف دراسة تطبیقیة في البنوك اإلسالمیة"بعنوان دراسة في الیمن) ٢٠٠٧(في حین أجرى عبد اهللا )٤

ٕت الصرافة، واظهار مدى ، هدفت إلى بیان أحكام الصرف في البنوك اإلسالمیة ومؤسسا"ومؤسسات الصرافة
في ذلك، وتكونت عینة الدراسة من البنوك والمصارف اإلسالمیة في الیمن، ولتحقیق أهداف االجتماعیةمسؤولیتها 

الدراسة تم استخدام االستبیان باالعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، وجاءت أبرز النتائج مظهرة غیاب تطبیق 
یة في عملیات الصرف لدى البنوك ومؤسسات الصرافة، كما وأظهرت ضعف فهم كثیر من أحكام الشریعة اإلسالم

باإلضافة إلى أن تحقیقها العاملین في مجال الصرافة لكثیر من المصطلحات واألحكام الضروریة في هذه المهنة، 
. )٩(ًكان متواضعااالجتماعیةللمسؤولیة 

:الدراسات باللغة اإلنجلیزیة٢.٣.٢
االجتماعیةتصور المستخدمین حول المسؤولیة "، دراسة في قطر بعنوان )٢٠٠٣(Naser &Al-Khaterأجرى )١

في قطر، هدفت إلى دراسة تصور مستخدمي معلومات" دراسة حالة لالقتصاد الناشئ: القانونیةلةءللشركات والمسا
للشركات في قطر ي الحالي ٕالشركات حول مفهوم عملیة المساءلة القانونیة، وامكانیة توسیع نطاق التقریر السنو

وجهت دعوة إلى أربع مجموعات من ، ولتحقیق أغراض الدراسة، االجتماعیةلتشمل معلومات المسؤولیة 
حیث أشارت النتائج إلى أن معظم المشاركین في الدراسة یریدون أن یروا ، المستخدمین للمشاركة في هذه الدراسة

سواء في قسم منفصل أو كجزء من بیان مجلس اإلدارة في ، شركاتللاالجتماعیةمعلومات مكشوفة عن المسؤولیة 
ٕالمؤسسات اإلسالمیة في نشر واعالن بیانات عن مستوى مسؤولیتها التزاممما یدل على عدم ، التقریر السنوي

.)١٠(تجاه المجتمع المحلياالجتماعیة
دراسة: للشركاتاالجتماعیةسؤولیة الكشف عن الم"بعنوانأندونیسیادراسة في، )٢٠١٠(Abul- Hassanوأجرى )٢
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ت في التقاریر ـللشركاالجتماعیةهدفت إلى الكشف عن وجود أي تعارض بین األنشطة ، "حالة للبنوك اإلسالمیة
ًللشركات الذي تم تطویره استنادا إلى إطار االجتماعیةومؤشر الكشف عن المسؤولیة ، السنویة للبنوك اإلسالمیة
ولتحقیق أغراض الدراسة قام الباحث بتحلیل محتوى تقاریر سنویة لسبعة مصارف ، عمل األخالق اإلسالمیة

حیث أشارت ، للشركاتاالجتماعیةإسالمیة في العاصمة األندونیسیة جاكارتا لقیاس حجم الكشف عن المسؤولیة 
ًنتائج الدراسة إجماال إلى أن واحدا من أصل سبعة مصارف إسالمیة كانت فوق المتوسط فیما ی تعلق بالكشف عن ً

للشركات لم تكن مصدر قلق كبیر لمعظم االجتماعیةكما أن قضایا المسؤولیة ، للشركاتاالجتماعیةالمسؤولیة 
.البنوك اإلسالمیة

االجتماعیةوذلك لتطویر المسؤولیة ؛كما أشارت النتائج إلى أهمیة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة
.)١١(على المنافسةیز صورة البنوك اإلسالمیة و سمعتها على الصعید العالمي، ولكي تبقى قادرة للشركات، و لتعز

Dusukiفي حین أجرى )٣ & Dar)تصورات أصحاب المصالح في المسؤولیة "، دراسة في مالیزیا بعنوان )٢٠٠٤
التصورات المختلفة ألصحاب ، هدفت إلى استكشاف "دراسة حالة لالقتصاد المالیزي: للبنوك اإلسالمیةاالجتماعیة

للمصارف اإلسالمیة، وتكونت عینة االجتماعیةالمصلحة في المصارف اإلسالمیة في مالیزیا بخصوص المسؤولیة 
البیانات المتعلقة بالموضوع موظف، ولتحقیق أغراض الدراسة قام الباحث بإجراء استطالع وجمع ١٥٠٠الدراسة من 

حیث ، )BMMB(و بنك معامالت مالیزیا ، )BIMB(مي المالیزي بیرهاد من أصحاب المصالح في البنك اإلسال
.)١٢(االجتماعیةأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى تحقیق البنوك اإلسالمیة للمسؤولیة 

٢ .:
، عیةاالجتماالمبحث األول ویشمل المسؤولیة : هي, تحقیق الهدف من الدراسة فقد تم تقسیمها إلى ثالثة مباحث

وواقع المسؤولیة ، من خالل التركیز على البنوك اإلسالمیة في األردن، المبحث الثاني و یتناول البنوك اإلسالمیة
ك اإلسالمیة ـفي البناالجتماعیةوالمبحث الثالث ویتناول من خالل الدراسة التطبیقیة واقع المسؤولیة ، لدیهاـاالجتماعی

.األردنیة

١.٢:

:االجتماعیةنشأة المسؤولیة ١.١.٢
للمؤسسات بشكل واضح في منتصف التسعینات من القرن العشرین، و منذ ذلك االجتماعیةظهر مفهوم المسؤولیة 

تماعیةاالجالوطنیة والدولیة، ویرجع غالبیة الباحثین إلى أن المسؤولیة االقتصادیةالتاریخ وهي تفرض نفسها على الساحة 
قد برزت نتیجة لردود الفعل التي اجتاحت العالم ضد العولمة، األمر الذي دفع الشركات متعددة الجنسیات للبحث عن دور 

.)١٣(لها على المستوى االجتماعي وخصوصا بعد تنامي ظاهرة الفقر نتیجة التطبیقات الصارمة لتحریر التجارة العالمیة
، بأن مسؤولیة كل منظمة تتحدد من خالل أدائها االجتماعي والمنفعة"Sheldon"عن ) ٢٠٠٥(حیث أورد داوود 

االجتماعیةالمسؤولیة "تحت شعار ١٩٧٢المحققة للمجتمع، كما وأوصى المؤتمر المنعقد في جامعة كالیفورنیا عام 
, االجتماعیةالتنمیة في واإلسهامللبیئة االجتماعیةبضرورة إلزام كافة المنظمات برعایة الجوانب " لمنظمات األعمال

.)١٤(والتخلي عن فلسفة تعظیم الربح كهدف وحید
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ومع استجابة منظمات األعمال لهذا الطرح الجدید وضع المشرع القانوني قواعد تضفي على هذه األفكار سمة 
لزم إذا رغبت هذه ٕوانما هو أمر م, ًباألداء االجتماعي لم یعد اختیاریا أمام المؤسساتلتزامللتأكید على أن اال,اإللزام

وعلیه ظهرت دراسات الجمعیة القومیة للمحاسبین و جمعیة المحاسبین األمریكیة و دراسات ، المؤسسة في االستمرار
المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین للتأكید على أهمیة اإلفصاح عن األداء االجتماعي حیث اتجهوا إلرساء األسس 

.)١٥(لمنظمات األعمالاالجتماعیةالالزمة لقیاس فاعلیة البرامج 
وكانت هذه االتجاهات هي المنطلق األساس لنشر الوعي االجتماعي في إطار المحیط االقتصادي والمحاسبي في 

منظمات األعمال بضرورة تضمین التقاریر المالیة ، بقیة دول العالم فقد طالب مجمع المحاسبین القانونیین بانجلترا وویلز
أما في فرنسا فقد نادت الجمعیات المحاسبیة المهنیة بضرورة إلزام المنظمات المهنیة باإلفصاح ، جتماعينتائج األداء اال

. االجتماعي عندهالتزامعن أدائها االجتماعي لمعرفة درجة اال

:االجتماعیةمفهوم المسؤولیة ٢.١.٢
ًمفهوما متغیرا ودائم التطور وهو ماالجتماعیةیعد مفهوم المسؤولیة  حیث , رتبط بشكل عضوي بالتنمیة المستدامةً

، االجتماعیةواالقتصادیةبالبیئة والمشاركة في التنمیة االهتمامیوجب على الشركات بجانب البحث عن الثروة والربح 
، ومراعاة أخالقیات األعمال وحقوق الموظفین والعمال، كما یتوجب علیها كذلك العمل في إطار من الشفافیة والمحاسبة

في األعمال الخیریة لتشمل توفیر آلیات فاعلة اإلسهاموتتعدى مسؤولیات الشركات ، والمنافسة الشریفة, حاربة الفسادوم
وتوفیر الدعم والمساندة من قبل إداراتها العلیا ومجالس ، القائمة ومحاولة إیجاد الحلول لهااالجتماعیةللتصدي للتحدیات 

، المستدامة في المجتمعات التي تعمل بها سواء على المستوى المحلي أو العالميمن أجل التوصل إلى التنمیة, إدارتها
یترافق مع االجتماعیةها وتنفیذها لمسؤولیاتها التزاموتحرص بعض الشركات الكبرى على إصدار ونشر تقریر عن 

.)١٦(إصدار تقریرها السنوي
إلنسان في جمیع المجاالت بما في ذلك حقوق على الشركات احترام حقوق ااالجتماعیةویحتم مبدأ المسؤولیة 

وهنا یجب أن نفرق بین ، كما یحتم علیها أیضا السعي لدعم المنظمات العاملة في هذا المجال، المرأة والطفل والبیئة
فالعمل الخیري رغم أهمیته ، دعم العمل الخیري ودعم األهداف التنمویة التي تسعى لتحقیقها منظمات المجتمع المدني

.)١٧(ال یحقق التنمیة المستدامةاالجتماعیةرفع المعاناة عن بعض الفئات في 
من فائدة للمنظمات وللمجتمعات عموما، فهي تفید الشركات والبنوك وتزید االجتماعیةوبقدر ما یحقق تطبیق المسؤولیة 

عن شركات والبنوك تهدف من إعالنها أن بعض ال: وهما, من أرباحها في الوقت نفسه، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أمرین مهمین
ودفعه للتغاضي عن , ودعهما لمنظمات المجتمع المدني إلى تحسین صورتها في المجتمعاالجتماعیةها بالمسؤولیة التزام

.)١٨(ا وغیر ذلكـأو التغاضي عن تعامالتها غیر السویة أو استغاللها لموظفیه, األضرار التي تسببها في البیئة
یضمن إلى حد ما دعم جمیع أفراد المجتمع االجتماعیةشركات والبنوك بدورها تجاه المسؤولیة كما أن قیام ال

عالوة على ، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفقا لما خطط له مسبقا, واالعتراف بوجودها, ألهدافها ورسالتها التنمویة
إضافة إلى خلق فرص عمل جدیدة من ، ضروریةالمساهمة في سد احتیاجات المجتمع ومتطلباته الحیاتیة و المعیشیة ال

.)١٩(ذات طابع تنموياجتماعیةخالل إقامة مشاریع خیریة و
بشكل محدد وقاطع یكتسب بموجبه قوة إلزام قانونیة وطنیة أو االجتماعیةوحتى اآلن لم یتم تعریف المسؤولیة 

ا من طبیعتها ـنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارهإي أ، في جوهرها أدبیة ومعنویةاالجتماعیةوال تزال المسؤولیة ، دولیة
.)٢٠(الطوعیة االختیاریة
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امـاإلسهعلى منشأة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فیه وذلك عن طریق التزامبأنها ) ٢٠٠٩(ویعرفها فنیر 
وث، وخلق فرص عمل كمحاربة الفقر وتحسین الخدمات الصحیة ومكافحة التلاالجتماعیةبمجموعة كبیرة من األنشطة 

.وحل مشكلة اإلسكان والمواصالت و غیرها
بأنها االجتماعیةًعن مجلس األعمال العالمي للتنمیة المستدامة تعریفا لمفهوم المسؤولیة ) ٢٠٠٦(وأورد فهمي 

تحسین على والعمل االقتصادیةالمستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقیا والمساهمة في تحقیق التنمیة لتزاماال
.نوعیة الظروف المعیشیة للقوى العاملة وعائالتهم و المجتمع ككل

والتي من خاللها تدمج , للمؤسسات طریقة عمل المؤسسةاالجتماعیةوفي النهایة یمكن القول بأن المسؤولیة 
وقیم وثقافة الشركة أو في صنع القرار واستراتیجیات وسیاسات االقتصادیةوالبیئیة و االجتماعیةات والقضایا االهتمام

وتستخدم هذه , لیتم تطبیق أحسن الممارسات, والعملیات واألنشطة داخل الشركة بشفافیة ومحاسبةالبنك أو المؤسسة
مما یؤدي إلى , وزیادة مصداقیتها, المشاریع لتسویق وتحسین صورة الشركة من خالل إضفاء الصبغة األخالقیة علیها

والتي ، ومنظمة أصبحت بعض المؤسسات الملتزمة أخالقیا واجتماعیا تتقید بإعداد التقاریروكخطوة هامة. زیادة أرباحها
.حسب المواصفات العالمیةاالجتماعیةها بالمسؤولیة التزامتبرز 

:االجتماعیةأهمیة المسؤولیة ٣.١.٢
, ین اإلنتاجیة وتعظیم األرباحكما أنه أیضا أحد وسائل تحس, أخالقیایعد واجبااالجتماعیةبالخدمات االهتمامإن

تكون أكثر ربحیة في استطاعت أناالجتماعیةالعلمیة أن البنوك األكثر إرهافا في حساسیتها لبیئتها فقد دلت األبحاث
.)٢١(ومسؤولیة البنوك اإلسالمیة في هذا المجال أكبر، األجل الطویل

:اآلتیةیق العدید من المزایا والتي تبرز في األمور تحقاالجتماعیةویمكن للمنظمات التي تأخذ بمبدأ المسؤولیة 
.تعزیز وتحسین صورة المنظمة لدى المجتمع- 
.االجتماعیةإعتماد درجة نمو اإلعمال على مستوى مسئولیتها - 
. مساعدة المنظمة في الحد من قیام الجهات الرسمیة بفرض القوانین واألنظمة التي تنعكس بشكل تكلفة إضافیة علیها- 
.فائدة للعاملین في المنظمة وكذلك للمجتمع الذي تعمل بهتحقیق- 
.من قبل المنظماتاالجتماعیةبالمسؤولیة لتزامنوعیة الحیاة بشكل عام ستكون أفضل عند اال- 

كونها ضرورة إنسانیة تملیها للبنوك اإلسالمیة ضرورة اقتصادیة إلى جانباالجتماعیةوعلیه أصبحت المسؤولیة 
وتحمل من هذه الزاویة تجمع بین الحسنیین الربح المادي وهي، دبیة ألي كیان یعیش في بلد من البالدالمسؤولیة األ

العالمي هموما مشتركة تحتاج إلى مساهمة المصارف بصورة فاعلة كما أن للمجتمعمرضاة اهللا  مسؤولیة المجتمع ابتغاء
وبعض المشكالت البیئیة والتعامل مع الثورة المعلوماتیة المتجددةوالمشاركة في حلها مثل مشكالت البطالةفي التعامل معها

األمیة القضایا العالمیة، إلى جانب القضایا المحلیة التي تهم كل مجتمع بذاته، كقضایاكالتلوث و التغیر المناخي وغیرها من
على دعم مشروعات علمیة، أو ًعملت المصارف المحلیة مثالفي بعض المجتمعات وتخلف الوعي الصحي وغیرها، فماذا لو

ًالتثقیف البیئي أو المعلوماتیة یقوم علیها مشروع مدعوم علمیا وفكریا وتربویاتنظیم برامج تدریبیة في ً ٕواداریا، وطرح اإلعالم لها ً
ئد هذه البرامج المؤسسات التعلیمیة والثقافیة الحكومیة، بحیث یغطي عإإما عن طریق اإلعالم بروافده المختلفة واما عن طریق

إلى جانب المردود ، االجتماعیةًتشجیعا للشركة على مواصلة مسؤولیتهالیكون, ًالفعلیة ویزید هامشا في الربحتكلفتها
.)٢٢(االقتصادي الكبیر المتمثل في الدعایة لهذه البنوك
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٢.٢ ::

:نشأة البنوك اإلسالمیة١.٢.٢
، التي أقیمت"بنوك االدخار المحلیة"، حیث تم إنشاء ما یسمى ١٩٦٣ولة إلنشاء بنك إسالمي عام جاءت أول محا

وقد ، رئیس االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة، حیث كان مؤسسها الدكتور أحمد النجار، بمدینة میت غمر في مصر
.)٢٣(استمرت هذه التجربة حوالي ثالث سنوات

وربما كان مرجع ، ن مفهوم الالربوبة ولیس من مفهوم تطبیق االقتصاد اإلسالميوبدأت هذه التجربة انطالقا م
وبقدر ما كانت تلك التجربة رائدة بقدر ما أثبتت, ذلك هو أن الظروف السیاسیة وقتها لم تكن تسمح بإطالق هذه األسماء

ّحیث یعد أول بنك ینص على عد، وتم بعد ذلك إنشاء بنك ناصر االجتماعي، نجاعها م التعامل بالفائدة المصرفیة أخذا ّ
ّواعطاء، وكانت طبیعة معامالت البنك النشاط االجتماعي ولیس المصرفي بالدرجة األولى، إال أن الكثیرین یعترضون على  ٕ

ّإذ یعتبرونه أول بنك على أسس مصرفیة تجاریة، ١٩٧٥هذا الوصف ویفضلونه لبنك دبي اإلسالمي الذي أنشئ في عام 
.)٢٤(إسالمي

الحقیقي بإنشاء البنوك اإلسالمیة التي تعمل طبقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة في توصیات مؤتمر االهتماموجاء 
، حیث ورد النص بضرورة إنشاء بنك إسالمي دولي ١٩٧٢وزراء خارجیة الدول اإلسالمیة المنعقد بمدینة جدة السعودیة عام 

الدول اإلسالمیة عام والتي وقعت علیه وزارات مالیة , ك اإلسالمي للتنمیةللدول اإلسالمیة، وتم إعداد اتفاقیة تأسیس البن
ویتمیز هذا البنك بأنه بنك حكومات ال یتعامل مع ، بجدة١٩٧٧وباشر البنك اإلسالمي للتنمیة نشاطه عام ، ١٩٧٤

.)٢٥(األفراد من النواحي المصرفیة
دولة ٩٠رف ومؤسسة مالیة منتشرة في أكثر من مص٣٠٠وتوالى بعد ذلك إنشاء البنوك اإلسالمیة لتصل إلى 

.)٢٦(م٢٠٠٤ًوذلك بناء على التقریر الصادر عن المجلس العام للبنوك اإلسالمیة عام ، من دول العالم

:البنوك اإلسالمیة٢.٢.٢
فقد جاءت معظم المفاهیم ، وجد العدید من الكتاب صعوبة كبیرة في التوصل إلى تعریف محدد للبنك اإلسالمي

.ًمعرفة لألعمال التي تقوم بها هذه المؤسسات
عن اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة في الفقرة األولى من المادة )٢٠٠٠(فقد أوردت المالقي 

الخامسة بأن البنوك اإلسالمیة هي تلك البنوك أو المؤسسات التي ینص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على 
.ٕوعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا واعطاء، بمبادئ الشریعةلتزاماال

.)٢٧(تعمل في ظل تعالیم اإلسالماجتماعیةویعرفها البعض بأنها مؤسسات مالیة إسالمیة ذات رسالة اقتصادیة و
ومنح صاحبه ربحا عن طریق أعمال , كما تعرف بأنها مؤسسات تقوم بجذب رأس المال غیر المستثمر الستثماره

.)٢٨(التي تعود بالفائدة الحقیقیة على جمیع المساهمین فیهااالقتصادیةمیة التن
هي وباعتبارها وسیطا بین صاحب المال والمستثمر لیحصل كل منهما على حقه في نماء هذا المال فإن البنوك اإلسالمیة

القیة وتسعى إلى تصحیح وظیفة وتلتزم بقیمها األخ، أجهزة مالیة تستهدف التنمیة وتعمل في إطار الشریعة اإلسالمیة
فهي مؤسسات مالیة تقوم بما تقوم به البنوك ، اجتماعیةوباإلضافة إلى كونها أجهزة تنمویة ، رأس المال في المجتمع

. )٢٩(ًالتجاریة من وظائف ومعامالت وهي أیضا مؤسسات تنمویة ألنها تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمیته
، كیان ووعاء یمتزج فیه فكر استثماري اقتصادي سلیم: ك اإلسالمیة بأنهاالبنو) ١٦٤: ١٩٩٣(ویعرف النجار 
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إلى ومال یبحث عن ربح حالل، لتخرج منه قنوات تجسد األسس الجوهریة لالقتصاد اإلسالمي، وتنقل مبادئه من النظریة
.ومن التصور إلى الواقع المحسوس، التطبیق

كل نه مؤسسة مصرفیة هدفها تجمیع األموال والمدخرات منألى وبناء على ماسبق یمكن تعریف البنك اإلسالمي ع
أحكام الشریعة وفق , والعمل على توظیفها في مجاالت النشاط اإلقتصادي المختلفة) الفائدة(من ال یرغب في التعامل بالربا 

وتحقیق دعم أهداف , اإلسالمیة وكذلك توفیر الخدمات المصرفیة المتنوعة للعمالء بما یتفق مع الشریعة اإلسالمیة
.وتحقیق عدالة التوزیع, في المجتمع بما یخدم مجتمع التكافل اإلسالمياالجتماعیةواالقتصادیةالتنمیة 

:أهمیة البنوك اإلسالمیة٣.٢.٢
یعتقد الكثیر من المختصین أن المصارف اإلسالمیة تتمیز بضرورة قیامها بدور اجتماعي، وهو ما یمیزها عن

ًیة، وذلك ألنها تنطلق من المفهوم اإلسالمي للتنمیة ووظیفة المال في اإلسالم، حیث إن البشر جمیعا البنوك التقلید
مستخلفون فیه، وهو وسیلتهم إلى تحقیق مجتمعهم اإلسالمي المتمیز، ولذلك فإن على البنوك اإلسالمیة مسؤولیة كبرى في 

.)٣٠(ن مع المصارف اإلسالمیة و العاملین فیهابالنسبة للمساهمین والمتعاملیاالجتماعیةتحقیق التنمیة 
وذلك من خالل إهتمامها , ة البنوك اإلسالمیة من خالل ما تقوم به من دور حیوي في المجتمعاتـوتتمثل أهمی

، والتي تمثل مسؤولیة إختیاریة من الصعب الحكم علیها أو التحقق منهااإلنسانیةبالبعد الخیري أو المسؤولیة الخیریة 
ًالجانب یشكل جزءا مهما من دور المنظمات الذي یجب أن تلعبه تجاه المجتمعات التي تعمل فیهاوهذا  ألن هذا البعد , ً

بوصفهاویرتبط بمساهمة المصارف اإلسالمیة في حل مشاكل المجتمع ، یرتبط بمبدأ تطویر نوعیة الحیاة بشكل عام
باته وحل مشكالت الفقر والبطالة، وتقدیم الخدمات الصحیةًجزءا منه، لذلك یتوجب علیها أن تشارك المجتمع في مناس

.والمحافظة على البیئة، والتعلیمیة والثقافیة

: تیةها باألفترضات اآلالتزامویبرز دور البنوك اإلسالمیة في الجانب االجتماعي من خالل 
ًلة المجتمع إلى تحقیق أهدافه ولیس المال هدفا البنوك اإلسالمیة بالمبادئ اإلسالمیة التي تعتبر أن المال وسیالتزام:ًأوال

ففي ، االجتماعیةفي حد ذاته، ومن هنا، فإن الفارق بین المصارف اإلسالمیة والبنوك التقلیدیة كبیر من وجهة النظر 
وتكون البنوك هي القطاع الذي یقوم بتحقیق هذا ، االقتصاد اإلسالمي یكون للمال دور اجتماعي یعمل على تحقیقه

ولكن ، وهذا ال ینفي أن البنوك اإلسالمیة تحقق أرباحا متمیزة ال تقل عن األرباح التي تحققها البنوك التقلیدیة، هدفال
من أرباح صافیة اقتصادیة وبذلك یكون ما تحققه ، هذه األرباح ال تغفل العائد االجتماعي الذي یتحقق للمجتمع ككل

.)٣١(االجتماعیةكثیر من األهداف فقط على حساب االقتصادیةقق األرباح أكبر منه في حالة البنوك التي تحاجتماعیةو
حیث ركزت في ، لألموال واستخداماتهااالجتماعیةإن عمل البنوك اإلسالمیة یلفت األنظار إلى أهمیة الوظیفة :ًثانیا

لمصرفیة من خالل أجهزة یة وااالستثمارتصمیم أنظمتها على تضمین البعد االجتماعي واإلنساني للمعامالت المالیة 
وألقت بثقلها في تمویل ودعم المشروعات ، الزكاة والقرض الحسن والعدید من أنظمة التكافل االجتماعي واإلنساني

في العمل المصرفي، فالبنوك ٕوخلقت فرص عمل كبیرة وساعدت في أعمال التدریب واكساب المهارات , الصغیرة والحرفیة
صرفیة لتجمیع األموال وتوظیفها وتقدیم الخدمات المصرفیة بما ال یخالف الشریعة اإلسالمیة اإلسالمیة هي مؤسسات مالیة م

.)٣٢(وضع المال في مساره اإلسالمي السلیمومقاصدها، وبما یخدم المجتمع وعدالة التوزیع من خالل 
االجتماعي وتحقیق التنمیة المستدامةالبنوك اإلسالمیة بأسس وأركان االقتصاد اإلسالمي، یبرز البعد التزامكما أن ً:ثالثا

المستدامة، ومن ثم تحقیق التنمیة ، االجتماعیةبالتنمیة االقتصادیةوالتوازن في المجتمع اإلنساني ویربط أهداف التنمیة 
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یر للتغلب على الكثوتحدید المعوقات التي تحد من قدرتها على لعب هذا الدور المهم، والبحث عن الحلول العملیة الممكنة
.)٣٣(المعوقاتمن
حیث أن الشریك ؛ّوتنبع أهمیة البنوك اإلسالمیة في قیامها بدور الشریك ال دور الوسیط، والفرق بین الدورین بین واضح:ًرابعا

ن نجاحه هو یتوقف أل؛ٕوادارتها والسهر علیها ورعایتها والعمل على إنجاحهایتحمل مسئولیة كاملة في دراسة المشروعات
یهتم بالناحیة األخالقیة لك المشروعات، كما وأن التضامن الذي یقوم علیه عقد المشاركة یجعل البنك اإلسالميتعلى نجاح

ًالمالیة، فهو یستطیع أن یقدم ماله لمن یثق في كفاءته ولو كان فقیرا، والكفاءة المهنیة لدى شریكه أكثر مما یبحث في مقدرته
.)٣٤(عنصر األخالقي في االقتصاد والمعامالتًالمشاركة یجسد عملیا دخول الٕوان عقد
في إحداث التنمیة وتفعیلها واإلسراع االجتماعیةها بالمسؤولیة التزاموتبرز أهمیة البنوك اإلسالمیة من خالل :ًخامسا

:تیةبها بالطرق اآل
اإلسالمیة، وقد في البنوكاالجتماعیةیعد القرض الحسن أحد أهم وسائل تفعیل المسؤولیة :تفعیل القرض الحسن- ١

صنادیق القرض الحسن الذي یعد أحد أهم وسائل البنوك اإلسالمیة ألداء بدأ الحدیث في اآلونة األخیرة عن فكرة
مع اختالف الخبراء بشأن هذه الصنادیق بین مؤید ومعارض، فالمؤید أكد وجود فجوة في , االجتماعیةوظیفتها

نه إحیث ؛وان التصدي لها إنما یكون بتفعیل القرض الحسن,اإلسالمیةالقطاع المالي اإلسالمي في عدد من البالد 
ولیس مجرد وسیلة للدعم واإلغاثة، كما ونبه الجانب المؤید , ضروریا للحفاظ على االستقرار المالي للجمیعأصبح

، كما واقترح ولیس إلى المؤسسات المالیة, یوجه إلى الجهات األكثر حاجةإلى أن القرض كي یؤدي وظیفته یجب أن
ثم تتصدق , المالروأن تضمن السداد على أن تستثم, تكون الجمعیات الخیریة هي المقترض من أصحاب المالأن

من خالل تقدیم تسهیالت , هذه اآللیةبریعه أو إقراضه للمحتاجین، أما البنوك فبإمكانها أن تضرب بسهم في تعزیز
فإن تطبیق هذه اآللیة یقلل ّومن ثمضمان هذه القروض، ویتولى صندوق الفقر, قصیرة األجل للجمعیات الخیریة

.)٣٥(ویعزز الطلب والتوظیف الذي یقود للنمو والرخاء االقتصادي, المدیونیةحجم
أو ًوقد یكون المقترضون عمالء البنك أو المساهمون، وهذا لیس أشكاال فالمقترضون قد یكونون من هؤالء أو أوالئك

.وأن تتحمل المؤسسات المالیة اإلسالمیة مسؤلیتها في هذا المجال, فالمهم هو تكاتف المجتمع,غیرهم
ناجعا لكثیر من إلى أن برامج اإلقراض وبرامج اإلقراض على سبیل اإلحسان تعد عالجا) ١٩٩٦(وأشار المغربي 

ٕوایجاد , ع الثروة بین أفراد المجتمعوتوزیخاصة ما یتعلق بمكافحة الفقر ومساعدة المحتاجین, االجتماعیةالمشاكل 
. وتضیق فیها الهوة بین المیسورین والمعسرین,بیئة عادلة یقل فیها االكتناز واالحتكار

وتشمل كافة تكالیف األداء االجتماعي التي تؤدي إلى حمایة أفراد المجتمع المحیط : المشاركة في حمایة البیئة-٢
ي حیث تحاول جاهدة رد األضرار عن البیئة المحیطة كمنع التدخین الذي تعمل المؤسسة داخل نطاقه الجغراف

داخل مباني البنك، وعدم تمویل منتجات التبغ والسجائر، وتخفیض استخدام الورق باالعتماد على البرید االلكتروني،
.)٣٦(ة بسبب تأثیرها على البیئةـوعدم تمویل السیارات العتیق

مشتملة بذلك , كالیف األداء التي تهدف إلى إسهامات المؤسسة في خدمة المجتمعوتتضمن كافة ت:االجتماعیةالخدمات -٣
المؤسسات التعلیمیة والثقافیة والریاضیة والخیریة والمساهمه في برامج التعلیم والتدریب على التبرعات ودعم

.)٣٧(بادليباإلضافة إلى صندوق التأمین الت، االجتماعیةاالجتماعي وتدریب الطلبة ومشاریع التوعیة 

:نبذة عن البنوك اإلسالمیة األردنیة٤.٢.٢
ثماالستثماروللتمویلمن خالل البنك اإلسالمي األردني١٩٧٨كانت بدایة إنشاء البنوك اإلسالمیة في األردن عام 
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.٢٠١١ومصرف الراجحي عام ٢٠١٠وبنك األردن دبي اإلسالمي عام ١٩٩٧تاله البنك العربي اإلسالمي الدولي عام 
وفیما. كما هو الحال لدى البنك األردني الكویتي,باألضافة إلى وجود بعض النوافذ اإلسالمیة التابعة للبنوك غیر اإلسالمیة

.سوف نتطرق للبنك اإلسالمي األردني والبنك العربي اإلسالمي الدولي دون غیرهما لوجود بیانات خاصة بهمایأتي

:البنك اإلسالمي األردني. ١.٤.٢.٢
) ١٦٥٦(في العاصمة األردنیة عمان، حیث بلغ عدد موظفي البنك اإلسالمي األردني ٢٨/١١/١٩٧٨تأسس بتاریخ 

ًویعد هذا إسهاما إجتماعیا بشكل خلق فرص عمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة على المستوى الوطني.ًموظفا ً.

:أهداف البنك اإلسالمي األردني
.هج اإلسالمي بالتعامل مع جمیع أفراد المجتمع وفق أحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیةبترسیخ قیم المنلتزاماال.١
.الحرص على تحقیق التوازن بین مصالح ذوي العالقة من مساهمین ومستثمرین وموظفین وغیرهم.٢
.السعي إلى كل جدید في مجال الصناعة المصرفیة والتكنولوجیة.٣
.والتي تتماشى مع المتغیرات ضمن إطار الشریعة اإلسالمیة, مقدمةالتطلع لبلوغ ثقة الجمیع في الخدمات ال.٤

:االجتماعیةدور البنك اإلسالمي األردني في تحقیق المسؤولیة . ٢.٤.٢.٢
عام بشكل بد من اإلشارة إلى دور البنوك األردنیة الاالجتماعیةقبل بیان دور البنوك اإلسالمیة في تحقیق المسؤلیة 

حول ممارسة ٢٠١١حیث أظهرت دراسة حدیثة أعدتها الدكتورة مي الطاهر في منتصف عام ,ماعیةاالجتفي المسؤولیة 
األردنیة في ممارسة أن البنك اإلسالمي األردني یحتل مكانه متقدمة بین البنوك ,في البنوك األردنیةاالجتماعیةالمسؤولیة 
حیث قام االجتماعیةني سجل النسبة األعلى من المبادرات وتشیر الدراسة أن البنك األهلي األرد، االجتماعیةالمسؤولیة 

المشاریع ثم البنك اإلسالمي من % ٢٠وتاله بنك األردن الذي تبنى االجتماعیةمن مشاریع المسؤولیة % ٢٥وحده بتنفیذ 
، ثم %٨بنك بواقع تاله كبیتالمن المبادرات، % ٩البنك العربي : تيوجاءت بقیة البنوك على النحو اآل, %١٧األردني بواقع 

، بكل منها% ٥األردن بواقع –وبنك سوسیته جنرال ، ثم بنك األسكان للتجارة والتمویل %٦البنك العربي األسالمي الدولي 
.)٣٨(لكل منهما% ٢ي بواقع االستثمارتالهما كل من بنك المؤسسة العربیة المصرفیة والبنك 

في األردن االجتماعیةفي األردن تقوم بدور بارز في مشاریع المسؤولیة ن البنوك األسالمیةأنالحظ من النتائج السابقة 
وهي نسبة مرتفعة إذا ,ًبنكا١٦من أجمالي المبادرات التي تقوم بها إجمالي البنوك العامة في األردن وعددها % ٢٣بواقع 

.ًبه أربعة عشر بنكا أخرمما قام % ٧٧ماعلمنا بأن البنك اإلسالمي والبنك العربي اإلسالمي قاما بها مقابل 
:یأتيما االجتماعیةهم الجوانب التي یظهر فیها دور البنك اإلسالمي األردني في تحقیق المسؤولیة أ

.حرص البنك اإلسالمي األردني على المشاركة في فعالیات المؤتمرات والندوات وتنظیمها:المؤتمرات والندوات- ١
من البنك اإلسالمي األردني في أنشطة البحث العلمي والتدریب المهنيیتمثل دور: البحث العلمي والتدریب المهني-٢

ة مؤتمرات ـًفضال عن رعای، في نفقات دراسة وتدریب الموظفینواإلسهام، خالل نفقات مباشرة لمعهد تدریب البنك
. علمیة ومؤسسات تعلیمیة

: ة وفعالیات مختلفة، ومن بین هذه الفعالیاتالبنك اإلسالمي األردني في تقدیم التبرعات ألنشطأسهملقد :التبرعات-٣
الصندوق األردني للتنمیة البشریة، وصندوق الملك عبد اهللا، وجیوب الفقر، وصندوق األمان لمستقبل األیتام، وجمعیات 

.والهیئة الخیریة الهاشمیة، وحفالت الزفاف الجماعي التي تنظمها جمعیة العفاف الخیریة، تحفیظ القرآن الكریم
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مبررة، كالتعلیماجتماعیةتتمثل القروض الحسنة المقدمة من قبل البنك اإلسالمي األردني لغایات :رض الحسنالق-٤
.والعالج والزواج

وذلك بتمویل ، یتمثل دور البنك اإلسالمي األردني في تمویل المهنیین والحرفیین:تمویل المهنیین والحرفیین -٥
هذه باإلضافة إلى ما یقدمه البنك من ، ختلفة بأسلوب المشاركةمشاریع ومتطلبات أصحاب المهن والحرف الم
.تمویل لهذه الفئة من المواطنین بأسلوب المرابحة

والذي تم ، لقد قام البنك اإلسالمي األردني برعایة صندوق التأمین التبادلي لمبني البنك:صندوق التأمین التبادلي-٦
بر جزء من الضرر الذي یلحق بأحد المدینین لتسدید بحیث یتضمن من خالله ج، م١٩٩٤استحداثه في عام 

.رصید مدیونیته تجاه البنك

:البنك العربي اإلسالمي٣.٤.٢.٢
وهو ، في العاصمة األردنیة عمان، م٣٠/٣/١٩٩٧بتاریخ البنك العربي اإلسالمي كشركة مساهمة عامة تأسس 

مارسة أعماله المصرفیة وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة بموبدأ البنك العربي اإلسالمي، بالكامل للبنك العربيمملوك
میالدي تلبیة للطلب المتنامي على ١٩٩٨هجري الموافق التاسع من شباط ١٤١٨الغراء في الثاني عشر من شوال 

عدد موظفي البنك العربي وبلغ ، الخدمات والمنتجات المصرفیة اإلسالمیة محلیا وفي األسواق العربیة واإلسالمیة
.م٢٠٠٨في نهایة عام ، ًموظفا) ٣٦٤(سالمي اإل

:أهداف البنك العربي اإلسالمي
:اآلتیةیسعى البنك العربي اإلسالمي إلى تحقیق األهداف 

.للمجتمعات اإلسالمیة من خالل تقدیم التمویل الالزم لهااالقتصادیةاإلسهام في حركة التنمیة .١
.العمل على تنمیة وخدمة المجتمع المحلي.٢
.ول في شراكات فاعلة مع القطاعات اإلنتاجیة المختلفةالدخ.٣
.تحقیق أنشطة فاعلة في المجاالت الخیریة والعلمیة والثقافیة والمهنیة.٤

االجتماعیةدور البنك العربي اإلسالمي في تحقیق المسؤولیة 
:فیما یلياالجتماعیةیظهر دور البنك العربي اإلسالمي في تحقیق المسؤولیة 

قام البنك العربي اإلسالمي وكجزء من أهدافه العامة بالمساهمة في مجموعة متعددة من التشاطات في :التبرعات-١
وذلك بتقدیم تبرعات مادیة لعدد من الجمعیات الخیریة ، بعض المجاالت الخیریة والعلمیة والثقافیة والمهنیة

دنیین واالتحاد األردني للتنس وجمعیة حمایة حیث قدم البنك التبرعات لنقابة المهندسین األر، ومؤسسات النفع العام
.ضحایا العنف األسري وصتدوق األمان لضمان مستقبل األیتام

من , یتمثل دور البنك العربي اإلسالمي في أنشطة البحث العلمي والتدریب المهني: البحث العلمي والتدریب المهني-٢
. خالل نفقات مباشرة لتدریب موظفي البنك

, یتمثل دور البنك العربي اإلسالمي في اإلسهام بالعدید من المؤتمرات والندوات والحمالت: اتالمؤتمرات والندو-٣
كالعمرة على مدار العام، وحملة سارعوا الخیریة، وهي حمالت تفاعلیة مع المجتمع المحلي لبث روح األمل والتكافل

.)٣٩(األخوي بین أفراد المجتمع المحلي
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٣ .:
.ًفضال عن إجراءات الدراسة, ًهذا المبحث وصفا لمنهجیة ومجتمع الدراسةیتضمن

:منهجیة الدراسة١.٣
لدى البنوك اإلسالمیة في األردن، االجتماعیةبعد تحدید مشكلة الدراسة، وهي الكشف عن واقع المسؤولیة 

الباحثون إلى أن المنهج المالئم للدراسة على الدراسات السابقة، ومراجعة العدید من المناهج البحثیة، توصل االطالعو
یعتمد "، بأنه )١٩٩٣(الحالیة هو المنهج الوصفي، لمناسبته في اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، والذي أشار إلیه عبیدات 

ًعلى دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفا دقیقا، ویعبر عنها تعبیرا كیفیا أو كمیا، فالتعبیر ً ً ً الكیفي ً
ًیصف لنا الظاهرة ویبین خصائصها، بینما التعبیر الكمي یعطینا وصفا رقمیا لمقدار الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها  ً

.)٤٠("مع الظواهر المختلفة األخرى

:مجتمع الدراسة٢.٣
.یتكون مجتمع الدراسة من البنك اإلسالمي األردني، والبنك العربي اإلسالمي في األردن

:إجراءات تنفیذ الدراسة٣٣.
:یأتيلتحقیق أهداف الدراسة تم إجراء ما 

عدد راء استطالع الرأي معـمن خالل إجاالجتماعیةالحصول على المعلومات عن البنوك اإلسالمیة، والمسؤولیة :ًأوال
.وموظفي البنك العربي اإلسالمي، من موظفي البنك اإلسالمي األردني

على الشبكة اإللكترونیة وعدد مناالطالعمعلومات باستقراء العدید من أدبیات الدراسة من خالل الحصول على :ًثانیا
.وتبویبها، وتدوینها، الكتب

تم أخذ المعلومات والبیانات الرقمیة من التقاریر السنویة من البنوك المعنیة، لإلفادة منها في إثراء واقع المسؤولیة: ًثالثا
.ك اإلسالمیةلدى البنواالجتماعیة

، واإلجابة عن أسئلة الدراسة، لدى البنوك اإلسالمیةاالجتماعیةتم مناقشة تلك المعلومات حول واقع المسؤولیة :ًرابعا
ومن ثم تم صیاغة التوصیات في ضوء ، وتحدید موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة، ٕواجراء المقارنة

.نتائج الدراسة

٤ .:
، يـلدى البنك اإلسالمي األردني والبنك العربي اإلسالمي الدولاالجتماعیةتضمن هذا المبحث واقع المسؤولیة 

ًفضال عن تضمنه ، أو من الشبكة اإللكترونیة، ًوذلك استنادا على المعلومات المتاحة سواء من موظفي البنوك المعنیة
.لمناقشة هذا الواقع

:لدى البنوك اإلسالمیة في األردناالجتماعیةة واقع المسؤولی١.٤

:لدى البنك اإلسالمي األردنياالجتماعیةواقع المسؤولیة : ًأوال
على المعلومات الخاصة بالبنك اإلسالمي األردني، واستخراجها وترتیبها، االطالعلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 

:تبین ذلكوالجداول التالیة
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)١- ٤(الجدول
لدى البنك اإلسالمي األردنياالجتماعیةلمسؤولیة واقع ا

م٢٠٠٩نهایة عام م٢٠٠٨نهایة عام م٢٠٠٧نهایة عام م٢٠٠٦نهایة عام م٢٠٠٥نهایة عام االجتماعیةمحاور المسؤولیة 
المبلغ المدفوع بالدینار األردني 

ملیون١٣ملیون٢١,٨ملیون٨,٧ملیون٧,٣ملیون٦,٧القرض الحسن
ألف٢٧٠,١ألف٣٤٠ألف١٦٢برعاتالت

ملیون١,٧٥ملیون١,٧تمویل الحرفیین
ألف٣٧٤ألف٣٢٠ألف٣٣٢التأمین التبادلي

ألف٥٥,٦٦٩ألف١٠٦,٣ألف١٠,٥٠٠الصندوق األردني الهاشمي
. )٤١(من إعداد الباحثین باالعتماد على التقاریر السنویة للبنك اإلسالمي: المصدر 

أحد من خالل , االجتماعیة، أن البنك اإلسالمي األردني مستمر في تحمل مسؤولیته )١- ٤(یالحظ من خالل الجدول 
البنك باإلفصاح عن مسؤولیته التزامحیث أظهر الجدول ، أال وهو القرض الحسناالجتماعیةمحاور المسؤولیة 

ث قام البنك بتقدیم القروض الحسنة لغایات حی، خالل خمس سنوات متتالیة، لمحور القرض الحسناالجتماعیة
من الصندوق ومن ، ٢٠٠٩و قد بلغت القروض التي منحها البنك خالل عام ، كالتعلیم والعالج والزواج، مبررةاجتماعیة

.٢٠٠٨في عام ٢١,٨مقابل ، ملیون دینار١٣األموال التي خصصها لهذه الغایة حوالي 
ًوأظهر الجدول ذاته توازنا طبیعیا یمة ، إذ كانت ق٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥في زیادة حجم القرض الحسن في السنوات ً

ثم ، ًملیون تقریبا١٢بفارق ، ٢٠٠٨وارتفعت قیمة القرض الحسن في عام ، الزیادة ما یقارب الملیون دینار في كل عام
.ًملیون دینار تقریبا٨بفارق ، ٢٠٠٩عادت للنزول في عام 

من خالل محور االجتماعیةأن البنك اإلسالمي األردني مستمر في تحمل مسؤولیته ،)١- ٤(یالحظ من خالل الجدول 
لدى محور التبرعات، إذ لم یفصح البنك االجتماعیةًا أقل للبنك باإلفصاح عن مسؤولیته التزامالتبرعات، حیث أظهر الجدول 

، والتي بلغت ٢٠٠٦البنك في عام ، في حین أظهر الجدول قیمة تبرعات٢٠٠٧وعام ٢٠٠٥عن قیمة تبرعاته في عام 
ألف دینار، وعلى جمعیات ومسابقات حفظ القرآن الكریم ) ٢١,٨(ألف دینار، وزع منها على لجان المساجد بما یعادل ١٦٢

ألف دینار، ) ٧٧,٦(ألف دینار، وكان نصیب عدد من الجمعیات والهیئات الخیریة ولجان الزكاة مبلغ ) ٢٠,٢(بما یعادل 
.ألف دینار) ٤٢,٤(من المؤتمرات العلمیة والبرامج التعلیمیة والثقافیة مبلغ وكذلك عدد 

ألف دینار، حیث ) ٤٣٠(بلغت ٢٠٠٨ًأیضا أن تبرعات البنك اإلسالمي األردني لعام ) ١- ٤(ویالحظ من الجدول 
والذي كان نصیبه من وزعت على الجمعیات ذاتها في األعوام السابقة، باإلضافة إلى صندوق األمان لمستقبل األیتام

.ألف دینار أردني٥٥,٩٦٦ألف دینار أردني، والصندوق األردني الهاشمي، والذي حصل على ٢٩,٥٠٠التبرعات مبلغ 
حیث أظهر الجدول قیمة تمویل ، تدني نسبة اإلفصاح عن محور تمویل الحرفیین، )١-٤(ویالحظ من خالل الجدول 

ملیون دینار أردني٢٠٠٨١,٧إذ بلغ تمویل البنك اإلسالمي األردني لعام ، فقط٢٠٠٩وعام ، ٢٠٠٨الحرفیین لعام 
وقد بلغ عدد تلك المشاریع التي تم ، قدمت لتمویل مشاریع ومتطلبات أصحاب المهن والحرف المختلفة بأسلوب المشاركة

) ٧٩(قدمت لتمویل ، نيملیون دینار أرد٢٠٠٩١,٧٥وبلغ تمویل البنك لعام ، ًمشروعا) ٧٧(تمویلها بهذا األسلوب 
. ًمشروعا

لدى محور صندوق التأمین التبادلي في االجتماعیةأن البنك أفصح عن مسؤولیته ، )١-٤(ویالحظ من الجدول 
حالة، وخالل عام ) ٩٥(ألف دینار أردني، حیث بلغ عدد الحاالت التي تم التعویض علیها ٣٣٢، إذ بلغت ٢٠٠٦عام 
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حالة، وبلغت التعویضات المدفوعة عنها في ذلك العام حوالي ) ٩٨(تم التعویض علیها ، بلغ عدد الحاالت التي ٢٠٠٨
ت ـوبلغ، حالة) ١٠٣(٢٠٠٩في حین بلغ عدد الحاالت التي تم التعویض علیها في عام ، ألف دینار أردني) ٣٢٠(

. ألف دینار أردني) ٣٧٤(التعویضات المدفوعة عنها 
،٢٠٠٦لدى الصندوق األردني الهاشمي لعام االجتماعیةأفصح عن مسؤولیته ، أن البنك)١- ٤(ویالحظ من الجدول 

دینار، ٥٠٠ًقدم البنك اإلسالمي األردني تبرعا للصندوق األردني الهاشمي األول مبلغ ٢٠٠٦، ففي عام ٢٠٠٩، ٢٠٠٨
ألف دینار أردني، في ١٠٦,٣لصندوق واحد منهما مبلغ ٢٠٠٨آالف دینار أردني، كما وقدم في عام ١٠وللصندوق الثاني 
.ألف دینار أردني٥٥,٩٩٦للصندوقین مبلغ ٢٠٠٩حین قدم في عام 

:لدى البنك العربي اإلسالمي الدولياالجتماعیةواقع المسؤولیة : ًثانیا
، واستخراجها وترتیبها، على المعلومات الخاصة بالبنك العربي اإلسالمياالطالعلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 

.یبین ذلكلجدول التاليوا
)٢- ٤(الجدول

لدى البنك العربي اإلسالمياالجتماعیةواقع المسؤولیة 
م٢٠٠٩نهایة عام م٢٠٠٨نهایة عام م٢٠٠٧نهایة عام م٢٠٠٦نهایة عام م٢٠٠٥نهایة عام االجتماعیةمحاور المسؤولیة 

المبلغ المدفوع بالدینار األردني باأللف
٤٥,٢٣٢٢٦,٧٩٣١٤١,٦٧٨١٢٤,١٣٧القرض الحسن

٢٧,١١٣ألف١٨,٦٤٠التبرعات
.)٤٢(من إعداد الباحثین باالعتماد على التقاریر السنویة للبنك العربي اإلسالمي: المصدر 

لدى محور القرض الحسن،االجتماعیة، أن البنك العربي اإلسالمي أفصح عن مسؤولیته )٢- ٤(یالحظ من الجدول 
إذ بلغت ، ٢٠٠٦وتدنت قیمته في عام ، ألف دینار أردني) ٤٥,٢٣٢(٢٠٠٥الحسن في عام حیث بلغ القرض 

٢٠٠٨أما في عام ، لم یتم اإلفصاح عن قیمة محور القرض الحسن٢٠٠٧وفي عام ، ألف دینار أردني) ٢٦,٧٩٣(
من ثم تدنت القیمة في و، ألف دینار أردني١٤١,٦٧٨حیث بلغت، فقد ارتفعت قیمة القرض الحسن عن األعوام السابقة

.ألف دینار أردني١٢٤,١٣٧حیث بلغت ، ٢٠٠٩عام 
قد استخدمت على التعلیم والعالج والسلف أموال صندوق القرض الحسنومن الجدیر بالذكر أن مجموع

.٢٠٠٩و، ٢٠٠٨و، ٢٠٠٦و، ٢٠٠٥: وذلك خالل األعوام، الشخصیة
فقط، إذ بلغت قیمة تبرعات البنك ٢٠٠٩، وعام ٢٠٠٨مأما التبرعات فقد تم الحصول على إفصاح البنك عن عا

حیث قدمت ألف دینار أردني، ) ٢٧,١١٣(٢٠٠٩ألف دینار أردني، وبلغت القیمة في عام ) ١٨,٦٤٠(٢٠٠٨في عام 
ودعم ، ولجنة المساجد والمشاریع، لمجموعة من األنشطة في المجاالت الخیریة كصندوق األمان لضمان مستقبل األیتام

وصندوق الطالب المحتاج في جامعة ، وجمعیة المركز اإلسالمي الخیریة، سسات العلمیة ومجالس البحث العلميالمؤ
.كما وقدمت دفعة لمشروع زواج أبناء المؤسسات، وثمن أجهزة حاسوب لجامعة البلقاء التطبیقیة، الیرموك

:مناقشة النتائج٢.٤
لدى البنك العربي اإلسالمي في األردن، والتي االجتماعیةؤولیة إلى عملیة اإلفصاح عن المس) ٢- ٤(أشار الجدول 

كتمویلاالجتماعیةتبدو متواضعة، حیث أنه لم یفصح خالل تقاریره السنویة عن العدید من عناصر ومحاور المسؤولیة 
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، وقد أفصح عن، وتدریب الطلبة، وحمایة البیئةاالجتماعیةالحرفیین، وصندوق التمویل التبادلي، ومؤسسات الخدمات 
.القرض الحسن والتبرعات فقط

٢٠٠٥وبالنسبة للقرض الحسن فقد ازدادت قیمته تدریجیا بازدیاد عدد السنوات، حیث بلغت قیمته في عام 
ألف دینار أردني، وأشار البنك من خالل )١٢٩,١٣٧(٢٠٠٩ألف دینار أردني، إلى أن بلغت قیمته في عام ) ٤٥,٢٣٢(

لك األعوام أنه استخدم أموال صندوق القرض الحسن على التعلیم والعالج والسلف الشخصیة، أما بالنسبة تقاریره السنویة لت
، حیث بلغت ٢٠٠٨ًللتبرعات فقد كان إفصاح البنك عنها ضعیفا، إذ اكتفى البنك باإلفصاح عن التبرعات في عام 

٢٠٠٨لبنك من خالل تقاریره السنویة لعامي ، وأشار ا)٢٧,١١٣(٢٠٠٩ألف دینار أردني، وبلغت في وعام ) ١٨,٦٤٠(
عن ٢٠٠٨، بأنه تبرع لعدد من الجمعیات الخیریة ومؤسسات النفع العام، وقد أفصح البنك في تقریره السنوي لعام ٢٠٠٩و

نقابة المهندسین األردنیین، واالتحاد األردني للتنس، وجمعیة حمایة ضحایا العنف،: الجهات التي تم التبرع لها وهي 
ازدادت قیمة التبرعات بزیادة المنتفعین منها كصندوق الطالب ٢٠٠٩وصندوق األمان لضمان مستقبل األیتام، وفي عام 

المحتاج، ولجنة الفتیان األیتام وثمن أجهزة حاسوب لجامعة البلقاء التطبیقیة، ولمشروع زواج أبناء المؤسسات التابع لوزارة 
اإلسالمي الخیریة، وصندوق الطالب المحتاج التابع لجامعة الیرموك، حیث بلغت قیمة وجمعیة المركز االجتماعیةالتنمیة 

.ألف دینار أردني) ٢٧,١١٣(التبرعات 
ًواستنادا على ما ذكر سابقا ومن خالل البحث في تقاریر البنك العربي اإلسالمي عن بقیة محاور المسؤولیة ً

، االجتماعیةومؤسسات الخدمات ، وصندوق التأمین التبادلي، لحسنلدى البنك العربي اإلسالمي كالقرض ااالجتماعیة
لدى االجتماعیةوتدریب الطلبة، وحمایة البیئة، لم یجد الباحثون ما یشیر إلى ذلك، مما یظهر تدني مستوى واقع المسؤولیة 

.البنك العربي اإلسالمي
لدى البنك اإلسالمي االجتماعیةاح عن المسؤولیة كما ویالحظ من الجداول التابعة للبنك اإلسالمي األردني أن اإلفص

االجتماعیةًاألردني یعتبر أقل تواضعا، حیث أنه أفصح من خالل تقاریره السنویة عن العدید من عناصر ومحاور المسؤولیة 
ردني في ملیون دینار أ٢١,٨كالقرض الحسن، وتمویل الحرفیین، وصندوق التمویل التبادلي، إذ بلغت قیمة القرض الحسن 

ملیون دینار أردني، ولعل السبب یعزى إلى ١٣، حیث بلغت ٢٠٠٩، في حین قلت قیمة القرض الحسن في عام ٢٠٠٨عام 
ً، مما أثر ذلك سلبا على اقتصاد ٢٠٠٨التي اجتاحت العالم إذ بدأ االقتصاد العالمي ینهار في أواخر عام االقتصادیةاألزمة 

ٍأثر سلبا على البنوك التجاریة واإلسالمیة بنسب متفاوتةّثممنالدول النامیة ومنها األردن، و ً .
) ٣٤٠(٢٠٠٨، عن قیمة محور التبرعات، فقد بلغت في عام )١-٤(ًولعل ما ذكر سابقا، یفسر ما جاء به جدول 

.ألف دینار أردني) ٢٧٠,١(حیث بلغت ، ٢٠٠٩في حین تدنت القیمة في عام ، ألف دینار أردني
ًإذ كانت قیمة تمویل الحرف تزداد عاما بعد ، لم یحدث لمحوري تمویل الحرف والتأمین التبادليویالحظ أن هذا 

ولعل السبب یرجع الى ، على التوالي٢٠٠٩، ٢٠٠٨خاصة في العامین ، وكذلك بالنسبة لصندوق التأمین التبادلي، عام
كي یضمن اإلفادة المادیة ، ة بأسلوب المشاركةأن البنك یقدم التمویل لمشاریع ومتطلبات أصحاب المهن والحرف المختلف

ویمكن , ٢٠٠٨عن عام ٢٠٠٩فقد تدنت قیمته في عام ، وكذلك بالنسبة لصندوق التأمین التبادلي، من هذه المشاركة
ٕحتى وان انطوت فكرة المحور على المسؤولیة ، أن یعزى السبب إلى رؤیة البنك المادیة في عدم رغبته في الخسارة

.ةاالجتماعی
تجاه بعض المحاور كمؤسسات الخدمات االجتماعیةوعلیه فإن البنك اإلسالمي األردني لم یفصح عن مسؤولیته 

داخل منع التدخین :منها, وتدریب الطلبة وحمایة البیئة، باستثناء بعض اإلجراءات للمشاركة في حمایة البیئةاالجتماعیة
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وعدم ، وتخفیض استخدام الورق باالعتماد على البرید االلكتروني، ئروعدم تمویل منتجات التبغ والسجا، مباني البنك
.تمویل السیارات العتیقة بسبب تأثیرها على البیئة
لدى المحاور االجتماعیةیالحظ عدم إفصاح البنوك عن مسؤولیتها ، وفي محاولة استقراء شاملة للجداول كافة

ولعل السبب یعود إلى ، ٢٠٠٧قبل وبعد عام االجتماعیةیتها بالرغم من وجود إفصاح لمسؤول، ٢٠٠٧جمیعها في عام 
في ظل التطورات التي شهدتها أسعار النفط والسلع األساسیة األخرى في الصعوبات التي واجهت االقتصاد الوطني

.والتي أدت إلى ارتفاع حجم الفاتورة النفطیة وقیمة المستوردات من السلع األساسیة، األسواق العالمیة
مرتفعة ٢٠٠٨لعام االجتماعیةیالحظ أن مستوى قیمة المسؤولیة المسؤولیة ، محاولة استقراء أخرى للجداولوفي 

ملیون دینار أردني في عام ٢١,٨)١- ٤(ًفمثال بلغت قیمة القرض الحسن في الجدول ، ٢٠٠٩عن العام الذي یلیه 
شهد نقلة ٢٠٠٨سبب ذلك إلى أن عام ویمكن أن یعزى، ٢٠٠٩ملیون دینار في عام ١٣في حین بلغت ، ٢٠٠٨

حیث تم تطبیق النظام البنكي الجدید الذي أدى ، وتحدیث البیئة التحتیة، نوعیة من حیث تطبیق تكنولوجیا المعلومات
إضافة إلى تمكین البنوك من ، ٕوادخال خدمات إلكترونیة جدیدة للعمالء، إلى رفع مستوى ونوعیة الخدمات المقدمة

تمكین ویترتب على ذلك ، مما مكن البنوك من المنافسة واالنطالق، دیثة في هندسة العملیات المصرفیةتطبیق معاییر ح
االجتماعیةعن طریق تقدیم الدعم لمختلف األنشطة، والمبادراتاالجتماعیةٍالبنوك من المساهمة بشكل أفضل في المسؤولیة 

. تحسین مستوى معیشتهابهدف تمكین المجتمعات المحلیة و، اإلنسانیةوالفعالیات 
والتي أظهرت نتائجها ) ٢٠٠٩(ًواستنادا على واقع ونتائج هذه الدراسة فقد اتفقت نتائجها مع نتائج دراسة فنیر 

والتي ، )٢٠٠٨(كما واتفقت مع نتائج دراسة شاهین ، االجتماعیةتدني دور البنوك اإلسالمیة في تحقیق المسؤولیة 
في حین اتفقت نتیجة هذه ، متواضعة ألنشطتها التنمویةاجتماعیةًسالمیة تركت آثارا أظهرت نتائجها بأن البنوك اإل

ٕالمؤسسات اإلسالمیة في نشر واعالن بیانات التزاموالتي أشارت إلى عدم ، )٢٠١٠(الدراسة مع نتائج دراسة الخاطر 
.لدیهاماعیةاالجتومن ثم تدني مستوى المسؤولیة ، عن مستوى مسؤولیتها تجاه المجتمع المحلي

والتي أظهرت نتائجها بأن ، )٢٠١٠(Abul- Hassanواختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو الحسن 
ویمكن أن یعزى سبب االختالف الى إختالف ، ًللشركات لم تعد تشكل مصدرا للقلقاالجتماعیةقضایا المسؤولیة 
ویمكن أن یعزى ، بینما أجریت الدراسة الحالیة في األردن، أندونیسیاحیث أجریت الدراسة السابقة في ، المنطقة الجغرافیة

في حین اشتملت عینة ، ًأیضا إلى االختالف في طبیعة العینة إذ اشتملت عینة الدراسة السابقة على الشركات اإلسالمیة
. الدراسة الحالیة على البنوك اإلسالمیة

Dusukiدراسة دوسوكي ودارًواختلفت نتائج الدراسة الحالیة أیضا مع نتائج  & Dar)والتي أشارت إلى )٢٠٠٤ ،
ولعل السبب یعزى إلى االختالف في المنطقة الجغرافیة، حیث أجریت االجتماعیةارتفاع مستوى تحقیق البنوك للمسؤولیة 

. الدراسة السابقة في مالیزیا، في حین أجریت الدراسة الحالیة في األردن
) ٢٠٠٨(، كدراسة النحوي االجتماعیةبقة موضوع البنوك اإلسالمیة ومدى تحقیقها للمسؤولیة تناولت بعض الدراسات السا

، في قطر، في )٢٠١٠(، Al-Khater، في أندونیسیا ودراسة الخاطر )٢٠١٠(Abul- Hassanفي إفریقیا، ودراسة أبو الحسن 
بنوك اإلسالمیة، وتصورات الموظفین حولها لدى الاالجتماعیةحین تناول البعض اآلخر موضوع اإلفصاح عن المسؤولیة 

Dusukiفي لیبیا، ودراسة دوسوكي و دار) ٢٠٠٩(كدراسة فنیر  & Dar)في مالیزیا)٢٠٠٤ ، .
، لدى البنوك اإلسالمیةاالجتماعیةومن هذا المنطلق فقد هدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن دور المسؤولیة 

) ٢٠٠٨(ودراسة شاهین ) ٢٠٠٧(ودراسة عبد اهللا ، )٢٠٠٨(دراسة النحوي اتفقت الدراسة الحالیة مع أهداف وبهذا
).٢٠١٠(Abul- Hassanودراسة أبو الحسن
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ًدورا ، والتي أظهرت نتائجها)٢٠٠٨(، و النحوي )٢٠٠٧(، وعبد اهللا )٢٠٠٨(واتفقت نتائج دراسات كل من شاهین 
.االجتماعیةلیة للبنوك اإلسالمیة في تحقیقها للمسؤو) ًمتوسطا(ًمتواضعا

التي أظهرت نتائجها مستوى ) ٢٠١٠(Abul- Hassanواختلفت نتائج هذه الدراسات مع نتائج دراسة أبو الحسن 
للشركات لم تكن مصدر االجتماعیة، كما أن قضایا المسؤولیة االجتماعیةفوق المتوسط فیما یتعلق بالكشف عن المسؤولیة 

Dusukiدراسة دوسوكي ودارقلق كبیر لمعظم البنوك اإلسالمیة، و & Dar)والتي أشارت إلى ارتفاع مستوى )٢٠٠٤ ،
، ولعل سبب االختالف یعود إلى االختالف في المنطقة الجغرافیة حیث االجتماعیةتحقیق البنوك اإلسالمیة للمسؤولیة 

في األردن ، وأجریت ) ٢٠٠٨(أجریت كل من الدراستین األخیرتین في أندونیسیا ومالیزیا، في حین أجریت دراسة شاهین 
.في الیمن) ٢٠٠٧(دراسة عبد اهللا 

إال أن هناك عالقة غیر مباشرة بین الدراسات ، وبالرغم من وجود تباین بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة
.لدى البنوك اإلسالمیةاالجتماعیةالسابقة والدراسة الحالیة تتمثل في تناولها لموضوع المسؤولیة 

و ، والحاجة إلیها الستكمال الجهود البحثیة التي تمت على هذا الصعید، نا جاءت فكرة الدراسة الحالیةومن ه
ًحیث جاءت هذه الدراسة مكملة للدراسات ، في إثراء اإلطار النظرياإلفادة من الدراسات السابقة العربیة منها واألجنبیة

.البنوك اإلسالمیةلدىاالجتماعیةالسابقة في تناولها لواقع المسؤولیة 

٣.٤: 
لدى البنوك اإلسالمیة في األردن فإننا نوصي بما االجتماعیةفي ضوء نتائج الدراسة والتي تمثلت بواقع المسؤولیة 

:أتيی
ًنظرا ألن القرض الحسن یعتبر عالجا ناجعا لكثیر من المشاكل :ًأوال خاصة فیما یتعلق بمكافحة الفقر , االجتماعیةً

وتضیق فیها ، ٕوایجاد بیئة عادلة یقل فیها االكتناز واالحتكارالمجتمعوتوزیع الثروة بین أفرادمساعدة المحتاجینو
ولیس مجرد ، ي للجمیعكما أنه أصبح ضروریا للحفاظ على االستقرار المال، والمعسرینالهوة بین المیسورین
المقترض من وذلك بأن تكون الجمعیات الخیریة هي , فالبد من تفعیل القرض الحسن، وسیلة للدعم واإلغاثة

أما البنوك المال ثم تتصدق بریعه أو إقراضه للمحتاجین،وان تضمن السداد على أن تستثمر, أصحاب المال
, خالل تقدیم تسهیالت قصیرة األجل للجمعیات الخیریةهذه اآللیة منفبإمكانها أن تضرب بسهم في تعزیز

المدیونیة ویعزز الطلب حیث أن تطبیق هذه اآللیة یقلل حجم، ضمان هذه القروضویتولى صندوق الفقر
.والتوظیف الذي یقود للنمو والرخاء االقتصادي

على لما لها من أهمیة كبرى في التعرف من قبل البنوك اإلسالمیة االجتماعیةضرورة اإلفصاح عن المسؤولیة :ًثانیا
مما یؤدي ، كما أن عملیة اإلفصاح تسهم في خلق التنافس بین البنوك المختلفة،االجتماعیةواقع ومستوى المسؤولیة 

.إلى زیادة اإلفادة والنفع للعدید من فئات المجتمع
راد ـلما له من أهمیة ومردود كبیر على أف، العمل على تفعیل محور حمایة البیئة من قبل البنوك اإلسالمیة:ًثالثا

.المجتمع المحلي
.، وبخاصة على العاملین في تلك المصارفاالجتماعیةإجراء المزید من الدراسات واألبحاث المتعلقة بالمسؤولیة :ًرابعا
 

:

د اإلسالميـالمعه: ، جدةالمركزیة في اقتصادإسالميأدوات السیاسة النقدیة التي تستخدمها البنوك.مل فهميكانـحسی) ١(
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 ٣٩٠

).٢٠٠٦(للبحوث والتدریب و النشر 
دمـشق –، مطبعـة جامعـة دمـشق الحق ومـدى سـلطان الدولـة فـي تقیـده ونظریـة التعـسف فـي أسـتعمال الحـقفتحي الـدریني، ) ٢(

)١٩٦٧.(
.م٢٠٠٩النشرة الدوریة سبتمبر : العام للبنوك و المؤسسات المالیة اإلسالمیةالمجلس) ٣(
:الشبكة اإللكترونیة، متوفر) ٢٠٠٩(للبنوك اإلسالمیة، االجتماعیةالممارسات . مي عصام الطاهر) ٤(

- www.alghad.com/index.php/rss/email.php?news

).٢٠٠٥. (دار الوفاء للنشر والتوزیع: ، المنصورةمفهومها، نشأتها، تطورها: البنوك اإلسالمیة.محمد بو جالل) ٥(
دراسة ماجستیر غیر منـشورة، جامعـة قـاریونس ، على القراراتاالجتماعیةأثر اإلفصاح عن المسئولیة .عماد محمد حسین فنیر) ٦(

).٢٠٠٩. (لیبیا: 
ــــوك اإلســــالمیة والمــــسؤولیة .الهــــادي بــــن محمــــد المختــــار النحــــوي) ٧( ــــةالبن : الــــشبكة اإللكترونیــــة، متــــوفر،)٢٠٠٩(االجتماعی

www.badlah.com/pagesview.php?key=1429.
ــات المرابحــة .لونــا محمــد عزمــي شــاهین) ٨( ــدقیق عملی ــة(ت ــى المــصارف االســالمیة االردنی ــة عل جامعــة البلقــاء ، ) دراســة تطبیقی

).٢٠٠٨. (السلط، األردن: التطبیقیة
رسـالة ماجـستیر غیـر ، "أحكـام الـصرف دراسـة تطبیقیـة فـي البنـوك اإلسـالمیة ومؤسـسات الـصرافة" .خالد محمد قائد عبـد اهللا) ٩(

).٢٠٠٧. (صنعاء، الیمن: منشورة، جامعة اإلیمان 
(10) Al-Khater, Khalid& Naser, Kamal (2003). "Users’ perceptions of corporate social responsibility and

accountability: evidence from an emerging economy", Managerial Auditing Journal, Vol. 18 Iss: 6/7,
pp.538 – 548.

(11) Abul- Hassan, Sofyan Syafri Harahap (2010). "Exploring corporate social responsibility disclosure: the
case of Islamic banks", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,
Vol. 3 Iss: 3, pp.203 – 227.

(12) Dusuki, Asyraf Wajdi and Dar, Humayon (2004). "Stakeholders’ Perceptions of Corporate Social
Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy", International Islamic University
Malaysia, Malaysia.

).٢٠٠٢. (دار وائل للنشر: عمان ، في المصارف االسالمیهاالجتماعیةالمراجعة عن المسؤولیة .مجید جاسم الشرع) ١٣(
).٢٠٠٥. (دار النشر للجامعات: ، القاهرةنموذج مقترح-لالستثمارالمصرف اإلسالمي. حسن یوسف داوود) ١٤(
. المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي للنـشر: ، القـاهرةللبنـوك اإلسـالمیةاالجتماعیـةالمسؤولیة . حمید عبد الفتاح المغربيعبد ال) ١٥(

)١٩٩٦.(
.المرجع السابق,للبنوك اإلسالمیةاالجتماعیةالمسؤولیة . عبد الحمید عبد الفتاح المغربي) ١٦(
.مرجع سابق ذكره, اإلسالمیةللبنوك االجتماعیةالممارسات . مي عصام الطاهر) ١٧(
).٢٠٠٨. (صنعاء، الیمن: جامعة صنعاء، للشركات بین الفقه والقانوناالجتماعیةالمسؤولیة .عبد المؤمن شجاع الدین) ١٨(
.مرجع سابق ذكره,للبنوك اإلسالمیةاالجتماعیةالمسؤولیة . عبد الحمید عبد الفتاح المغربي) ١٩(
.مرجع سابق ذكره,على القراراتاالجتماعیةاإلفصاح عن المسئولیة أثر.عماد محمد حسین فنیر) ٢٠(
.مرجع سابق ذكره,للشركات بین الفقه والقانوناالجتماعیةالمسؤولیة .عبد المؤمن شجاع الدین) ٢١(
.مرجع سابق ذكره,للبنوك اإلسالمیةاالجتماعیةالمسؤولیة . عبد الحمید عبد الفتاح المغربي) ٢٢(
. المركـز الثقـافي العربـي للنـشر: الـدار البیـضاءالتجربـة بـین الفقـه والقـانون والتطبیـق، : البنـوك اإلسـالمیة.الشرقاويعائشة ) ٢٣(

)٢٠٠٠.(
ـــؤتمر الخـــامس، المـــصارف اإلســـالمیة ودورهـــا فـــي تعزیـــز القطـــاع المـــصرفي. حـــسن ســـالم العمـــاري) ٢٤( ـــل : الم ـــستجدات العم م

).٢٠٠٥. (تموز٣-٢: دمشق، مجموعة دلة البركة/ میةالمصرفي في ضوء التجارب العربیة والعال
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٣٩١

.، مرجع سابق ذكرهمفهومها، نشأتها، تطورها: البنوك اإلسالمیة.محمد بو جالل) ٢٥(
.، مرجع سابق ذكرهالمصارف اإلسالمیة ودورها في تعزیز القطاع المصرفي. حسن سالم العماري) ٢٦(
دار المجتمـع ودار : المنـصورةفي البنوك اإلسالمیة وكیف عالجها اإلسـالم، اراالستثممشكلة .محمد صالح محمد الـصاوي) ٢٧(

).١٩٩٠. (الوفاء للنمشر والتوزیع
).٢٠٠١. (دار وائل للنشروالتوزیع: عمان، أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي.محمود حسن صوان) ٢٨(
دار وائــل للنــشر : ، عمــانمعاصــرمــدخل كمــي واســتراتیجي إدارة البنــوك،.فــالح حــسن الحــسیني و مؤیــد عبــد الــرحمن الــدوري) ٢٩(

).٢٠٠٠. (والتوزیع
).٢٠٠١(. المجلة العربیة لإلدارة، االجتماعیةإدراك المدیرین لمفهوم المسؤولیة . البكريتامر) ٣٠(
. مرجع سابق ذكره,للبنوك اإلسالمیةاالجتماعیةالمسؤولیة . عبد الحمید عبد الفتاح المغربي) ٣١(
.، مرجع سابق ذكرهالمصارف اإلسالمیة ودورها في تعزیز القطاع المصرفي. حسن سالم العماري)٣٢(
.، مرجع سابق ذكرهمعاصرإدارة البنوك، مدخل كمي واستراتیجي .فالح حسن الحسیني و مؤید عبد الرحمن الدوري) ٣٣(
.ابق ذكرهمرجع س, للبنوك اإلسالمیةاالجتماعیةالممارسات . مي عصام الطاهر) ٣٤(
.مرجع سابق ذكره,على القراراتاالجتماعیةأثر اإلفصاح عن المسئولیة .عماد محمد حسین فنیر) ٣٥(
. الــدار الجامعیــة للنــشر والتوزیــع: ، القــاهرةإدارة البیئــة والتنمیــة المــستدامة فــي ظــل العولمــة المعاصــر. خالــد مــصطفى قاســم) ٣٦(

)٢٠٠٧.(
:الشبكة اإللكترونیة، متوفر) ٢٠٠٨(، للشركاتاالجتماعیةیة المسؤول.عالء الدین زعتري) ٣٧(

- www.alzatari.net/research/982.html

).٢٠١١(.، مركز بصر لدرسات المجتمع المدني، عمان األردنللبنوك األردنیةاالجتماعیةخارطة المسؤولیة ،مي الطاهر) ٣٨(
:، الشبكة اإللكترونیة، متوفرنبذة عن البنك).٢٠١٠(البنك العربي اإلسالمي ) ٣٩(

- www.iiabank.com.jo/Default.aspx?tabid=54

).١٩٩٣. (دار أسامة للنشر والتوزیع: الریاض،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأسالیبه.ذوقان عبیدات) ٤٠(
).٢٠٠٩. (األردن: ، عمان التقریر السنوي.البنك اإلسالمي األردني) ٤١(
.مرجع سابق ذكره,نبذة عن البنك).٢٠١٠(البنك العربي اإلسالمي ) ٤٢(
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