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  الملخص

 دور وبيان االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة مفهوم بيان الى الدراسة هذه هدفت
 ومتطلبات مفاهيم بين مقاربة وتأصيل متطلباتها تطبيق في االقتصادية الوحدات
 المنظور وفق فيها ماجاء مع المعاصرة االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة
 متطلبات تطبيق ألهمية االقتصادية الوحدات أدراك على والوقوف االسالمي
 وللمجتمع جهة من ككل للمجتمع وأهميتها االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة
 ادارات تمارسه الذي الدور ضعف  ( الدراسة وافترضت خاصة بصفة االسالمي
 ارساء في-  خاصة االسالمية المصارف – العراق في االقتصادية الوحدات
 ) النبوية السيرة ضوء في وتأصيلها االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة متطلبات

 العراقي االسالمي البنك (المتمثلة الدراسة عينة على البحث فرضية اختبار وتم
 ودراسة 2015 لعام السنوي تقريرهم على االطالع خالل من ) والتنمية لالستثمار

 و ادراكهم مدى لمالحظة ، التقرير في اليها االشارة تم التي واالنشطة النفقات كافة
 .االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة متطلبات ارساء نحو انشطتهم توجيه

Abstract 

This study aimed to release an accounting concept for social 
responsibility and indicate the role of economic units in the 
application requirements and rooting approach between 
concepts and accounting requirements for contemporary social 
responsibility with the policies included in accordance with the 
Islamic perspective and stand to recognize the economic units 
of the importance of the application of the accounting 
requirements for social responsibility and its importance to the 
community as a whole on the one hand For the Muslim 
community in particular, I assumed the study (double role 
played by the departments of economic units in Iraq - Islamic 
banks privet- in establishing accounting requirements for social 
responsibility and establish it in the light of the Prophet's 
biography) was hypothesis test on a sample study of (the Iraqi 
Islamic Bank for Investment and Development) through access 
to their report annual for 2015 and examine all expenses and 
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activities that have been mentioned in the report, to note the 
extent of their awareness and direct their activities towards 

establishing accounting requirements for social responsibility. 

 

 


