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، ةفي الوقت الذي كثرت فيه الدراسات و البحوو  التعلقةوب بالتسويوليب اماعتا يوب فوي الوقتص امقعاواديب التلااور 

سويوليب اماعتا يوب الت تا يزال توضوعو اقعشرت فيه التتارسات العطبيةيب لهذه التفاهيص في كثير تن الشركات،  
كتوا لوص يعووفر لحود لقشركات تون تقتوور السو تي لوص يقول حتوه الكوافي تون العراويل الشور ي و العراويل اللقتوي، 

 لتسيوليب اماعتا يب تن تقتور الس تي.ااآلن قتوذج تعتيز لعوضيح خاائص 
لرغص تون ورود قاووص شور يب و بوا في علاليص الشوريلب اسسو تيب، هوص التسيوليب اماعتا يببالرغص تن رسوخ تف

 املعزاص بالتسيوليب اماعتا يب.ضرورة  اللىاريحب عد و 
 التسويوليب فأداء  ،يرعي هذا البح  كتساهتب لع في هذا القةص اللقتي و لعبيوان اصاوالب اسسو تيب لهوذا التفهووص

 و يعواب  قوىتص التلاارة، ديقي وفضيقب الس تيب سبق اسس ص بها اصفكار والق اماعتا يب في اسس ص وااب

 و سقص.  قيه اهلل التسقتين أداء هذه التسيوليب اسعاابب صتر اهلل  ز وال وصتر رسوله اقى
اللوى القتورة البربيوب التلااورة لتفهووص  التبح  اصولبحي  علرضقا في  تباح  ث ثبهذه الدراسب اللى  اقستقو قد 

، و السوو تيتفهوووص التسوويوليب اماعتا يووب توون تقتووور  اللووىعطرققووا الثوواقي  لتبحوو التسوويوليب اماعتا يووب، أتووا فووي ا
 .اسس تيقتقا بتةارقب تخعارة بين التفهوص في التقتورين الوضلي و  التبح  الثال أخيرا و تن خ ل 

 
Abstract: 

 

Corporate Social Responsibility from an Islamic perspective 

 
The subject of corporate social responsibility (CSR) has grown exponentially in the last decade, more 

companies than ever before are engaged in serious efforts to define and integrate CSR into all aspects 

of their business. 

However, the very extensive literature in the theory and practice of CSR that has been growing still for 

the most part heavily focused in European and American cultures, so the contemporary discussion of 

CSR has largely been based on a western value system. 

While Islamic philosophy is rich in precepts pertinent to CSR, these precepts have not yet been 

formally synthesized to present a systematic model with an explicit notion of CSR in Islam. 

The main objective of this paper is to study the concept of CSR which has gained wide acceptance 

amongst the western thought from an Islamic perspective.  

This study is structured into three chapters, the first chapter reviews the concept of CSR in its current 

context which is based on the western value system, and the second chapter explores the concept of 

social responsibility from an Islamic perspective. 

The third chapter illustrates the difference between CSR in Islamic thought and western thought.          

 


