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رسـالة دكتـوراه تقـدم بها الباحث إلى قسـم الفقـه بكلية الشـريعة بالريـاض بجامعة اإلمام رسـالة دكتـوراه تقـدم بها الباحث إلى قسـم الفقـه بكلية الشـريعة بالريـاض بجامعة اإلمام 
محمد  بن سعود اإلسالمية، وقد نوقشت الرسالة في يوم الخميس  الموافق محمد  بن سعود اإلسالمية، وقد نوقشت الرسالة في يوم الخميس  الموافق ١٤٣٥١٤٣٥/٥/٥هـ.هـ.

وكانت لجنة المناقشة مكونة من:وكانت لجنة المناقشة مكونة من:
األستاذ الدكتور/ عبد الله بن مبارك آل سيفاألستاذ الدكتور/ عبد الله بن مبارك آل سيف

األستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةاألستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ا امقررً مقررً

الدكتور / محمد بن سعود العصيميالدكتور / محمد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد المشارك بكلية االقتصاد والعلوم اإلداريةأستاذ االقتصاد المشارك بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

ا مساعد ا مساعدمقررَ مقررَ
األستاذ الدكتور / يوسف بن عبد الله الشبيلي األستاذ الدكتور / يوسف بن عبد الله الشبيلي 

األستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةاألستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ا امناقشً مناقشً

األستاذ الدكتور/ أحمد بن محمد الخليل األستاذ الدكتور/ أحمد بن محمد الخليل 
األستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيماألستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم

ا امناقشً مناقشً
األستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد العمراني األستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد العمراني 

األستاذ بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةاألستاذ بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ا امناقشً مناقشً

وقـد قـررت اللجنـة منـح الباحـث درجـة الدكتـوراه بتقدير ممتـاز مع مرتبـة الشـرف األولى وقـد قـررت اللجنـة منـح الباحـث درجـة الدكتـوراه بتقدير ممتـاز مع مرتبـة الشـرف األولى 
ومعدل ومعدل ٤٫٩٧٤٫٩٧.

والله ولي التوفيقوالله ولي التوفيق
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الحمـد للـه رب العالميـن، والصالة والسـالم علـى خاتم النبييـن محمد وآله الحمـد للـه رب العالميـن، والصالة والسـالم علـى خاتم النبييـن محمد وآله 
وصحبه أجمعين، ومن اهتد بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.وصحبه أجمعين، ومن اهتد بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد:أما بعد:
فإن من أعظم نِعم الله على عبده أن يوفقه لسلوك طريق العلم الشرعي والبحث فإن من أعظم نِعم الله على عبده أن يوفقه لسلوك طريق العلم الشرعي والبحث 
فيه، ولما يسـر الله فيه، ولما يسـر الله – – سـبحانه سـبحانه – – بمنّه وفضله لي االلتحاق بمرحلة الدكتوراه في قسم بمنّه وفضله لي االلتحاق بمرحلة الدكتوراه في قسم 
الفقـه فـي كلية الشـريعة كان من متطلبات هذه المرحلة تسـجيل رسـالة علمية يعدها الفقـه فـي كلية الشـريعة كان من متطلبات هذه المرحلة تسـجيل رسـالة علمية يعدها 
الطالـب، وحينئذٍ قلَّبت النظر في جملة من الموضوعات، وبعد استشـارة واسـتخارة الطالـب، وحينئذٍ قلَّبت النظر في جملة من الموضوعات، وبعد استشـارة واسـتخارة 
وبحـث وقع االختيار على موضوع: وبحـث وقع االختيار على موضوع: «البنوك التعاونية «البنوك التعاونية – – دراسـة فقهية تطبيقية»دراسـة فقهية تطبيقية»، وكان ، وكان 
ا علـى القضايـا الخاصة بالبنـوك التعاونيـة أو التي  ا علـى القضايـا الخاصة بالبنـوك التعاونيـة أو التي الحديـث فـي هذا البحـث مقتصرً الحديـث فـي هذا البحـث مقتصرً

ا. ا.للتعاون فيها أثر، أو يظن أن للتعاون فيها أثرً للتعاون فيها أثر، أو يظن أن للتعاون فيها أثرً
أهمية الموضوع:أهمية الموضوع:

من  جملة  خالل  من  وذلك  البنوك،  من  النوع  بهذا  الكبير  العالمي  من االهتمام  جملة  خالل  من  وذلك  البنوك،  من  النوع  بهذا  الكبير  العالمي  االهتمام   – –١
المظاهر منها:المظاهر منها:

دعم المنظمات الدولية واإلقليمية لهذا النوع من البنوك، ومن ذلك دعم دعم المنظمات الدولية واإلقليمية لهذا النوع من البنوك، ومن ذلك دعم  أ– – 
واهتمام األمم المتحدة والوكاالت المختصة التابعة لها كالبنك الدولي واهتمام األمم المتحدة والوكاالت المختصة التابعة لها كالبنك الدولي 
والصنـدوق الدولـي للتنمية، ومنظمة اليونيسـف، وكذلـك المنظمات والصنـدوق الدولـي للتنمية، ومنظمة اليونيسـف، وكذلـك المنظمات 
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األخر كاالتحاد األوربي، والبنك اإلسـالمي للتنمية، وشـبكة سنابل األخر كاالتحاد األوربي، والبنك اإلسـالمي للتنمية، وشـبكة سنابل 
العربية وغيرهاالعربية وغيرها(١).

عقـد المؤتمرات والقمم العالمية لدعم أعمال هذه المؤسسـات، ومن عقـد المؤتمرات والقمم العالمية لدعم أعمال هذه المؤسسـات، ومن  ب– – 
ذلـك القمـة العالمية التي عقدت في واشـنطن عـام ذلـك القمـة العالمية التي عقدت في واشـنطن عـام ١٩٩٧١٩٩٧م وحضرها م وحضرها 
٢٩٠٠٢٩٠٠ شـخص من  شـخص من ١٣٧١٣٧ دولة، ثم عقدت القمة الثانية في نيويورك عام  دولة، ثم عقدت القمة الثانية في نيويورك عام 
٢٠٠٢٢٠٠٢م، ثـم عقـدت القمة الثالثة في كندا عـام م، ثـم عقـدت القمة الثالثة في كندا عـام ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وكذلك تعقد م، وكذلك تعقد 
ا عربيا كل سـنة لبحث بعض القضايا المتعلقة بهذا  ا عربيا كل سـنة لبحث بعض القضايا المتعلقة بهذا شـبكة سنابل مؤتمرً شـبكة سنابل مؤتمرً

الخصوص، وقد عقدت حتى اآلن سبعة مؤتمراتالخصوص، وقد عقدت حتى اآلن سبعة مؤتمرات(٢).
منح الجوائز العالمية للجهات واألشخاص المتميزين في هذا المجال، منح الجوائز العالمية للجهات واألشخاص المتميزين في هذا المجال،  ج– – 

ومن ذلك منح د. محمد يونس جائزة نوبل إلنشائه بنك جرامينومن ذلك منح د. محمد يونس جائزة نوبل إلنشائه بنك جرامين(٣).
اعتمـاد الفكر التعاونـي في مناهج التعليم في كثير مـن جامعات العالم اعتمـاد الفكر التعاونـي في مناهج التعليم في كثير مـن جامعات العالم  د– – 
في أمريكا وبريطانيا وروسـيا ودول أمريـكا الجنوبية، وعدد من الدول في أمريكا وبريطانيا وروسـيا ودول أمريـكا الجنوبية، وعدد من الدول 
العربيـة كالمغـرب ومصر، وفي جامعة اإلسـكندرية دبلوم الدراسـات العربيـة كالمغـرب ومصر، وفي جامعة اإلسـكندرية دبلوم الدراسـات 
العليـا التعاونـي، وفي جامعـة عين شـمس المعهد العالي للدراسـات العليـا التعاونـي، وفي جامعـة عين شـمس المعهد العالي للدراسـات 

التعاونية وغير ذلكالتعاونية وغير ذلك(٤).
ينظر: مستقبل القطاع التعاوني في سوريا، محمد الشيشكلي. ينظر: مستقبل القطاع التعاوني في سوريا، محمد الشيشكلي.   (١)

http://www.mafhoum.com/syr/articles_02/shishkali/shishkali.htmhttp://www.mafhoum.com/syr/articles_02/shishkali/shishkali.htm

وقد صرح األمير طالل بن عبد العزيز بأنه يسـعى لتأسـيس بنك للفقراء في المملكة العربية  وقد صرح األمير طالل بن عبد العزيز بأنه يسـعى لتأسـيس بنك للفقراء في المملكة العربية    
السعودية. ينظر: جريدة الشرق األوسط، العدد السعودية. ينظر: جريدة الشرق األوسط، العدد ٩٢٤٣٩٢٤٣.

ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد (٢٠١٢٠١، ، ٢١٠٢١٠) وشبكة سنابل.) وشبكة سنابل. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد (   (٢)
http://www.sanabelnetwork.org/http://www.sanabelnetwork.org/

ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد (٩).). ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد (   (٣)
ينظر: االقتصاد التعاوني الزراعي. د. زكي شبانة (١).). ينظر: االقتصاد التعاوني الزراعي. د. زكي شبانة (   (٤)
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وضع بعض الدول لألنظمة والقوانين لهذه البنوك وضبط تعامالتها. وضع بعض الدول لألنظمة والقوانين لهذه البنوك وضبط تعامالتها.هـ-  هـ- 
االنتشار الواسع لهذا النوع من البنوك في العالم، فعلى سبيل المثال وحسب االنتشار الواسع لهذا النوع من البنوك في العالم، فعلى سبيل المثال وحسب   – –٢
وتسعمائة  آالف  ثالثة  أوروبا  دول  في  يوجد  األوروبي  االتحاد  وتسعمائة إحصاءات  آالف  ثالثة  أوروبا  دول  في  يوجد  األوروبي  االتحاد  إحصاءات 
التعاونية  البنوك  أحد  يحتل  بريطانيا  وفي  التعاونية ،  البنوك  أحد  يحتل  بريطانيا  وفي  تعاونيا(١)،  ا  بنكً وعشرون  تعاونياوثالث  ا  بنكً وعشرون  وثالث 
المرتبة الخامسة بين بنوك بريطانيا من حيث الحجم، وقد فتح في هذا البنك المرتبة الخامسة بين بنوك بريطانيا من حيث الحجم، وقد فتح في هذا البنك 

إلى عام إلى عام ١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ٢٠٠١٢٠٠١م أكثر من مليون حسابم أكثر من مليون حساب(٢).
وللبنك اإلسالمي للتنمية جهود مشكورة في هذا المجالوللبنك اإلسالمي للتنمية جهود مشكورة في هذا المجال(٣).

ا من االقتصاديين قد اعتنوا بهذه البنوك واهتموا بها، واعتبروا أنها هي  ا من االقتصاديين قد اعتنوا بهذه البنوك واهتموا بها، واعتبروا أنها هي أن جمعً أن جمعً  – –٣
الصورة اإلسالمية الحقيقية التي ينبغي أن يعمل بها ويصار إليهاالصورة اإلسالمية الحقيقية التي ينبغي أن يعمل بها ويصار إليها(٤).

أسباب اختيار الموضوع:أسباب اختيار الموضوع:
إضافة إلى ما سبق بيانه في األهمية فإن الموضوع لم يفرد إضافة إلى ما سبق بيانه في األهمية فإن الموضوع لم يفرد – – حسب علمي حسب علمي – –   – –١

ببحث شرعي أو رسالة علمية تعالج جميع جوانبه الفقهية.ببحث شرعي أو رسالة علمية تعالج جميع جوانبه الفقهية.
الحاجة الملحة لدراسة هذه النازلة وبيان أحكامها، السيما وأن هذه البنوك في الحاجة الملحة لدراسة هذه النازلة وبيان أحكامها، السيما وأن هذه البنوك في   – –٢
ا من المسلمين يأخذها  ا من المسلمين يأخذها أساسها ممارسة غربية، فبقاؤها دون دراسة يجعل كثيرً أساسها ممارسة غربية، فبقاؤها دون دراسة يجعل كثيرً
ا  ا دون تمحيص ونظر شرعي، مما قد يوقعهم في بعض المحاذير الشرعية اغترارً دون تمحيص ونظر شرعي، مما قد يوقعهم في بعض المحاذير الشرعية اغترارً

بالمبادئ العامة للفكر التعاوني.بالمبادئ العامة للفكر التعاوني.
ينظر: العمل التعاوني تنمية مستدامة، عبد الله الوابلي  ينظر: العمل التعاوني تنمية مستدامة، عبد الله الوابلي    (١)

http://www.cooperation.org.sa/cooperation/ar/res2.aspx?idhttp://www.cooperation.org.sa/cooperation/ar/res2.aspx?id

ينظر: أساسيات اإلدارة العلمية للمنظمات التعاونية، د. كمال أبو الخير (٤٥٣٤٥٣).). ينظر: أساسيات اإلدارة العلمية للمنظمات التعاونية، د. كمال أبو الخير (   (٢)
ينظر: التعاون االقتصادي بين الدول اإلسـالمية، د. محمد األمين الشنقيطي (٣٣٩٣٣٩، ، ٣٤٠٣٤٠، ،  ينظر: التعاون االقتصادي بين الدول اإلسـالمية، د. محمد األمين الشنقيطي (   (٣)

.(.(٣٥٧٣٥٧
المصارف اإلسالمية، فادي الرفاعي (٢٨٢٨).). المصارف اإلسالمية، فادي الرفاعي (   (٤)
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ينمي  مما  والتطبيق  التأصيل  بين  يجمع  موضوع  بحث  في  الشخصية  ينمي رغبتي  مما  والتطبيق  التأصيل  بين  يجمع  موضوع  بحث  في  الشخصية  رغبتي   – –٣
ملكة الباحث ويثري معلوماته الشرعية.ملكة الباحث ويثري معلوماته الشرعية.

أهداف الموضوع:أهداف الموضوع:
معرفة حقيقة البنوك التعاونية.معرفة حقيقة البنوك التعاونية.  – –١
معرفة أحكام البنوك التعاونية.معرفة أحكام البنوك التعاونية.  – –٢

دراسة نقدية لبعض البنوك التعاونية.دراسة نقدية لبعض البنوك التعاونية.  – –٣
تقديم أنموذج للبنوك التعاونية اإلسالمية.تقديم أنموذج للبنوك التعاونية اإلسالمية.  – –٤

اإلسهام في خدمة الفقه اإلسالمي بشكل عام، وباب العقود المعاصرة بشكل اإلسهام في خدمة الفقه اإلسالمي بشكل عام، وباب العقود المعاصرة بشكل   – –٥
خاص.خاص.

إظهار شمول الشريعة اإلسالمية وعمومها لكل تصرفات اإلنسان، وذلك عبر إظهار شمول الشريعة اإلسالمية وعمومها لكل تصرفات اإلنسان، وذلك عبر   – –٦
إبراز األحكام الفقهية لهذا الموضوع.إبراز األحكام الفقهية لهذا الموضوع.

الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:
بعد البحث في الجامعات والمكتبات ومراكز المعلومات وسـؤال المختصين بعد البحث في الجامعات والمكتبات ومراكز المعلومات وسـؤال المختصين 
لم أعثر على رسـالة علمية في هذا الموضوع؛ وإنما وجدت بعض الكتب االقتصادية لم أعثر على رسـالة علمية في هذا الموضوع؛ وإنما وجدت بعض الكتب االقتصادية 

واالجتماعية، ومنها:واالجتماعية، ومنها:
الجيل  دار  منشورات  من  اإلمام،  زكي  أحمد  تأليف:  التعاونية،  البنوك  الجيل كتاب  دار  منشورات  من  اإلمام،  زكي  أحمد  تأليف:  التعاونية،  البنوك  كتاب   – –١
مه مؤلفه إلى عدة أبواب في  مه مؤلفه إلى عدة أبواب في ) صفحة، وقد قسَّ عام عام ١٩٦٩١٩٦٩م، ويقع في (م، ويقع في (٤٠٠٤٠٠) صفحة، وقد قسَّ
على  التعاونية  البنوك  وفي  ووظائفها،  تكوينها  وفي  التعاونية،  البنوك  على تعريف  التعاونية  البنوك  وفي  ووظائفها،  تكوينها  وفي  التعاونية،  البنوك  تعريف 
مستو العالم، وفي تنظيمها وإدارتها، والكتاب اقتصادي محض، وليس فيه مستو العالم، وفي تنظيمها وإدارتها، والكتاب اقتصادي محض، وليس فيه 



المقدمةالمقدمة

١١١١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البنوك  في  استجدت  التي  الكثيرة  المستجدات  إلى  إضافة  فقهية.  مسألة  البنوك أي  في  استجدت  التي  الكثيرة  المستجدات  إلى  إضافة  فقهية.  مسألة  أي 
ا. ا.التعاونية بعد تأليف هذا الكتاب، فالكتاب مؤلَّف منذ أربعين عامً التعاونية بعد تأليف هذا الكتاب، فالكتاب مؤلَّف منذ أربعين عامً

كتاب تجربة بنك الفقراء، تأليف: الدكتور/مجدي سعيد، من منشورات الدار كتاب تجربة بنك الفقراء، تأليف: الدكتور/مجدي سعيد، من منشورات الدار   – –٢
ز فيه المؤلف  ز فيه المؤلف ) صفحة، وقد ركَّ العربية للعلوم، عام العربية للعلوم، عام ١٤٢٨١٤٢٨هـ، ويقع في (هـ، ويقع في (٢٣٠٢٣٠) صفحة، وقد ركَّ
الدكتور  /  أسسه  الذي  الفقراء (جرامين)  بنك  في  االجتماعية  الجوانب  الدكتور  / على  أسسه  الذي  الفقراء (جرامين)  بنك  في  االجتماعية  الجوانب  على 
في  العمق  عدم  إلى  إضافة  فقهية،  مسائل  الكتاب  في  وليس  يونس،  في محمد  العمق  عدم  إلى  إضافة  فقهية،  مسائل  الكتاب  في  وليس  يونس،  محمد 

ا الهتمام مؤلفه بالجانب االجتماعي. ا الهتمام مؤلفه بالجانب االجتماعي.الوصف االقتصادي؛ نظرً الوصف االقتصادي؛ نظرً
١٩٧٩١٩٧٩م، م،  عام  منشور  الخفاجي،  الدين  شمس  تأليف:  التعاونية،  عام التشريعات  منشور  الخفاجي،  الدين  شمس  تأليف:  التعاونية،  التشريعات   – –٣
ويقع في (ويقع في (٤٠٠٤٠٠) صفحة، وقد اهتم مؤلفه بأنظمة الجهات التعاونية على سبيل ) صفحة، وقد اهتم مؤلفه بأنظمة الجهات التعاونية على سبيل 
اإلجمال، ولم يكن كالمه منصبا على البنوك، وقد تحدث في جميع القضايا اإلجمال، ولم يكن كالمه منصبا على البنوك، وقد تحدث في جميع القضايا 

التي تناولها بأسلوب قانوني اقتصادي، وليس فيه مسائل فقهية.التي تناولها بأسلوب قانوني اقتصادي، وليس فيه مسائل فقهية.
وهو  سيف،  آل  مبارك  بن  عبد الله  الدكتور/  لفضيلة  التعاونية،  البنوك  وهو أحكام  سيف،  آل  مبارك  بن  عبد الله  الدكتور/  لفضيلة  التعاونية،  البنوك  أحكام   – –٤
بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد الرابع عشر بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد الرابع عشر ١٤٣٤١٤٣٤هـ، هـ، 
في  التوسع  وال  المسائل،  جميع  استيفاء  شأنه  من  فليس  محكم،  بحث  في وهو  التوسع  وال  المسائل،  جميع  استيفاء  شأنه  من  فليس  محكم،  بحث  وهو 
دراستها كما هو شأن الرسائل العلمية، وقد استفدت من بحث شيخنا وزدت دراستها كما هو شأن الرسائل العلمية، وقد استفدت من بحث شيخنا وزدت 

عليه في الكم والكيف.عليه في الكم والكيف.
تفضيالً ئز  حا بسبق  تفضيالًوهو  ئز  حا بسبق  لجميالوهو  ا ثنائي  لجميالمستوجب  ا ثنائي  مستوجب 
فره وا بهبات  يقضي  لله  فرهوا وا بهبات  يقضي  لله  ١)وا ) لي وله في درجات اآلخرةلي وله في درجات اآلخرة

وكان لـه وكان لـه – – حفظـه الله حفظـه الله – – الفضـل في المشـورة بهذا الموضـوع والداللة على الفضـل في المشـورة بهذا الموضـوع والداللة على 
بعض مصادره.بعض مصادره.

ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ١٧١٧/١. ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل    (١)



١٢١٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

منهج البحث:منهج البحث:
يتبين هذا المنهج فيما يلي: يتبين هذا المنهج فيما يلي: 

ا قبـل بيان حكمهـا ليتضح  ا دقيقً ا قبـل بيان حكمهـا ليتضح  أصـور المسـألة المـراد بحثهـا تصويـرً ا دقيقً : أصـور المسـألة المـراد بحثهـا تصويـرً :أوالً أوالً
المقصود من دراستها.المقصود من دراستها.

ثانيًـا:ثانيًـا: إذا كانت المسـألة من مواضع االتفـاق فأذكر حكمهـا بدليلها مع توثيق  إذا كانت المسـألة من مواضع االتفـاق فأذكر حكمهـا بدليلها مع توثيق 
االتفاق من مظانه المعتبرة.االتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثًا:ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخالف فأتبع ما يلي: إذا كانت المسألة من مسائل الخالف فأتبع ما يلي:
تحريـر محـل الخـالف إذا كانـت بعض صور المسـألة محـل خالف،  تحريـر محـل الخـالف إذا كانـت بعض صور المسـألة محـل خالف، -   -١

وبعضها محل اتفاق.وبعضها محل اتفاق.
أذكر األقوال في المسـألة، وأبين من قال بها من العلماء، ويكون عرض  أذكر األقوال في المسـألة، وأبين من قال بها من العلماء، ويكون عرض -   -٢

الخالف حسب االتجاهات الفقهية.الخالف حسب االتجاهات الفقهية.
االقتصـار علـى المذاهـب الفقهيـة المعتبـرة مـع العناية بذكر ما تيسـر  االقتصـار علـى المذاهـب الفقهيـة المعتبـرة مـع العناية بذكر ما تيسـر -   -٣
الوقوف عليه من أقوال السـلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في الوقوف عليه من أقوال السـلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في 

مذهب ما فأسلك مسلك التخريج.مذهب ما فأسلك مسلك التخريج.
توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه. توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه.-   -٤

اسـتقصاء أدلـة األقوال، مـع بيان وجـه الداللة، وذكر ما يـرد عليها من  اسـتقصاء أدلـة األقوال، مـع بيان وجـه الداللة، وذكر ما يـرد عليها من -   -٥
مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.

الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت. الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت.-   -٦
ا: االعتماد على أمهات المصادر والمراجع األصلية في التخريج والتحرير  االعتماد على أمهات المصادر والمراجع األصلية في التخريج والتحرير  ا:رابعً رابعً

والتوثيق والجمع.والتوثيق والجمع.



المقدمةالمقدمة

١٣١٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا: التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد. التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد. ا:خامسً خامسً
ا: العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية.  العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية.  ا:سادسً سادسً

ا: تجنب ذكر األقوال الشاذة. تجنب ذكر األقوال الشاذة. ا:سابعً سابعً
ثامنًا:ثامنًا: العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

ا: ترقيم اآليات وبيان سورها. ترقيم اآليات وبيان سورها. ا:تاسعً تاسعً
ا: تخريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في  تخريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في  ا:عاشـرً عاشـرً

الصحيحين أو أحدهما فإن كانت كذلك، فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجهما.الصحيحين أو أحدهما فإن كانت كذلك، فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجهما.
الحادي عشر:الحادي عشر: تخريج اآلثار من مصادرها األصلية والحكم عليها. تخريج اآلثار من مصادرها األصلية والحكم عليها.

الثاني عشر:الثاني عشر: التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.
الثالث عشر:الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم. العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم.

الرابع عشر:الرابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عن  تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عن 
ما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج.ما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج.

الخامس عشر:الخامس عشر: ترجمة األعالم غير المشهورين. ترجمة األعالم غير المشهورين.
السادس عشر:السادس عشر: أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي:  أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي: 

اآليات.اآليات.  
األحاديث واآلثار.األحاديث واآلثار.  

المراجع والمصادر.المراجع والمصادر.  
األعالم.األعالم.  

  .الموضوعات. الموضوعات



١٤١٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

خطة البحث:خطة البحث:
وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثالثة أبواب وخاتمة وفهارس.وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثالثة أبواب وخاتمة وفهارس.

المقدمـةالمقدمـة وتشـتمل علـى تحديـد موضوع الرسـالة وأهميتـه وأسـباب اختياره  وتشـتمل علـى تحديـد موضوع الرسـالة وأهميتـه وأسـباب اختياره 
وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث وتقسيماته.وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث وتقسيماته.

التمهيدالتمهيد وفيه ثالثة مباحث: وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول:المبحث األول: اهتمام الشريعة بالتعاون. اهتمام الشريعة بالتعاون.  

المبحث الثاني: المبحث الثاني: أنواع األنشطة االقتصادية المنظمة في العالم.أنواع األنشطة االقتصادية المنظمة في العالم.  
المبحث الثالث: دور الدول والمؤسسات في العمل التعاوني. دور الدول والمؤسسات في العمل التعاوني. المبحث الثالث:   

الباب األول:الباب األول: حقيقة البنوك التعاونية، وفيه ثالثة فصول: حقيقة البنوك التعاونية، وفيه ثالثة فصول:
الفصل األول:الفصل األول: معنى البنوك التعاونية، وفيه مبحثان: معنى البنوك التعاونية، وفيه مبحثان:  

المبحث األول:المبحث األول: المراد بالبنك التعاوني، وفيه مطلبان: المراد بالبنك التعاوني، وفيه مطلبان:     
المطلب األول:المطلب األول: تعريف البنك التعاوني. تعريف البنك التعاوني.       

المطلب الثاني:المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة. األلفاظ ذات الصلة.       
المبحـث الثاني:المبحـث الثاني: الفرق بيـن البنك التعاوني والبنـوك األخر وفيه  الفرق بيـن البنك التعاوني والبنـوك األخر وفيه      

                  ثالثة مطالب:                  ثالثة مطالب:
والبنـك  التعاونـي  البنـك  بيـن  الفـرق  والبنـك   التعاونـي  البنـك  بيـن  الفـرق  األول:  األول:المطلـب  المطلـب        

المركزي. المركزي.           
والبنـك  التعاونـي  البنـك  بيـن  الفـرق  والبنـك   التعاونـي  البنـك  بيـن  الفـرق  الثانـي:  الثانـي:المطلـب  المطلـب        

التجاري. التجاري.           
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلـب الثالـث: المطلـب الثالـث: الفـرق بيـن البنـك التعاونـي والبنـك الفـرق بيـن البنـك التعاونـي والبنـك        
االستثماري. االستثماري.           

الفصل الثاني:الفصل الثاني: نشأة البنوك التعاونية وأنواعها وأهدافها، وفيه أربعة مباحث: نشأة البنوك التعاونية وأنواعها وأهدافها، وفيه أربعة مباحث:  
المبحث األول:المبحث األول: نشأة البنوك التعاونية. نشأة البنوك التعاونية.     

المبحث الثاني:المبحث الثاني: تجارب الدول في البنوك التعاونية وفيه مطلبان: تجارب الدول في البنوك التعاونية وفيه مطلبان:     
المطلب األول:المطلب األول: تجارب دول أوروبا وأمريكا. تجارب دول أوروبا وأمريكا.       

المطلب الثاني:المطلب الثاني: تجارب دول آسيا وأفريقية. تجارب دول آسيا وأفريقية.       
المبحث الثالث:المبحث الثالث: أنواع البنوك التعاونية وفيه ستة مطالب: أنواع البنوك التعاونية وفيه ستة مطالب:     

المطلب األول:المطلب األول: أنواعها باعتبار أنشطتها. أنواعها باعتبار أنشطتها.       
المطلب الثاني:المطلب الثاني: أنواعها باعتبار إدارتها. أنواعها باعتبار إدارتها.       

المطلب الثالث:المطلب الثالث: أنواعها باعتبار نطاق عملها. أنواعها باعتبار نطاق عملها.       

المطلب الرابع:المطلب الرابع: أنواعها باعتبار طريقة عملها. أنواعها باعتبار طريقة عملها.       
المطلب الخامس:المطلب الخامس: أنواعها باعتبار الشريحة المستهدفة. أنواعها باعتبار الشريحة المستهدفة.       

المطلب السادس:المطلب السادس: أنواعها باعتبار عالقتها بالحكومة. أنواعها باعتبار عالقتها بالحكومة.       
المبحث الرابع:المبحث الرابع: أهداف البنوك التعاونية. أهداف البنوك التعاونية.     

الفصـل الثالث:الفصـل الثالث: مكونات البنـك التعاوني وتنظيمه ووظائفـه وحمايته، وفيه  مكونات البنـك التعاوني وتنظيمه ووظائفـه وحمايته، وفيه   
                أربعة مباحث:                أربعة مباحث:

المبحث األول:المبحث األول: مكونات البنك التعاوني وفيه ثالثة مطالب: مكونات البنك التعاوني وفيه ثالثة مطالب:     



١٦١٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب األول:المطلب األول: الجمعيات التعاونية. الجمعيات التعاونية.       
المطلب الثاني:المطلب الثاني: حملة األسهم التعاونية. حملة األسهم التعاونية.       

المطلب الثالث:المطلب الثالث: اإلدارة التعاونية. اإلدارة التعاونية.       
المبحث الثاني:المبحث الثاني: تنظيم البنك التعاوني، وفيه ثالثة مطالب: تنظيم البنك التعاوني، وفيه ثالثة مطالب:     

المطلب األول:المطلب األول: تأسيس البنك التعاوني. تأسيس البنك التعاوني.       
المطلب الثاني:المطلب الثاني: إدارة البنك التعاوني. إدارة البنك التعاوني.       

المطلب الثالث:المطلب الثالث: إدارة الفروع. إدارة الفروع.       
المبحث الثالث:المبحث الثالث: وظائف البنوك التعاونية. وظائف البنوك التعاونية.     

المبحث الرابع:المبحث الرابع: حماية البنك التعاوني، وفيه أربعة مطالب: حماية البنك التعاوني، وفيه أربعة مطالب:     
المطلب األول:المطلب األول: المخاطر التي تهدد البنوك التعاونية. المخاطر التي تهدد البنوك التعاونية.       

المطلـب الثاني:المطلـب الثاني: سياسـات اسـتخدام األموال فـي البنوك  سياسـات اسـتخدام األموال فـي البنوك        
التعاونية. التعاونية.           

المطلب الثالث:المطلب الثالث: عناصر نجاح البنوك التعاونية. عناصر نجاح البنوك التعاونية.       

المطلب الرابع:المطلب الرابع: موقف البنك من غير األعضاء. موقف البنك من غير األعضاء.       
الباب الثاني:الباب الثاني: أحكام البنوك التعاونية، وفيه خمسة فصول: أحكام البنوك التعاونية، وفيه خمسة فصول:

الفصل األول:الفصل األول: التوصيف الفقهي للبنك التعاوني وآثاره، وفيه مبحثان: التوصيف الفقهي للبنك التعاوني وآثاره، وفيه مبحثان:  
المبحث األول:المبحث األول: التوصيف الفقهي للبنك التعاوني. التوصيف الفقهي للبنك التعاوني.     

المبحث الثاني:المبحث الثاني: آثار التوصيف الفقهي للبنك التعاوني، وفيه خمسة  آثار التوصيف الفقهي للبنك التعاوني، وفيه خمسة      
                مطالب:                مطالب:



المقدمةالمقدمة

١٧١٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب األول:المطلب األول: حكم تأسيس بنك تعاوني. حكم تأسيس بنك تعاوني.       
المطلـب الثانـي:المطلـب الثانـي: صالحيـات البنـك فـي التصـرف فـي  صالحيـات البنـك فـي التصـرف فـي        

األموال. األموال.           
المطلب الثالث:المطلب الثالث: عالقة البنك بالمساهمين فيه. عالقة البنك بالمساهمين فيه.       

المطلب الرابع:المطلب الرابع: عالقة المساهمين ببعضهم البعض. عالقة المساهمين ببعضهم البعض.       
المطلب الخامس:المطلب الخامس: مسؤولية البنك تجاه المساهمين. مسؤولية البنك تجاه المساهمين.       

الفصل الثاني:الفصل الثاني: مصادر تمويل البنك التعاوني، وفيه سبعة مباحث: مصادر تمويل البنك التعاوني، وفيه سبعة مباحث:  
المبحث األول: المبحث األول: االكتتاب من المساهمين، وفيه ثالثة مطالب:االكتتاب من المساهمين، وفيه ثالثة مطالب:     

المطلب األول:المطلب األول: المراد باالكتتاب. المراد باالكتتاب.       
البنـوك  فـي  االكتتـاب  عقـد  توصيـف  البنـوك   فـي  االكتتـاب  عقـد  توصيـف  الثانـي:  الثانـي:المطلـب  المطلـب        

التعاونية. التعاونية.           
المطلب الثالث:المطلب الثالث: حكم االكتتاب في البنوك التعاونية. حكم االكتتاب في البنوك التعاونية.       

المبحث الثاني:المبحث الثاني: االحتياطي وفيه خمسة مطالب: االحتياطي وفيه خمسة مطالب:     
المطلب األول:المطلب األول: المراد باالحتياطي في البنوك التعاونية. المراد باالحتياطي في البنوك التعاونية.       

المطلب الثاني:المطلب الثاني: كيفية االسـتفادة من االحتياطي في البنوك  كيفية االسـتفادة من االحتياطي في البنوك        
                التعاونية.                التعاونية.

المطلب الثالث:المطلب الثالث: حكم اقتطاع االحتياطي من األرباح. حكم اقتطاع االحتياطي من األرباح.       
المطلب الرابع:المطلب الرابع: أثر التعاون في احتياطي البنك. أثر التعاون في احتياطي البنك.       

المطلب الخامس:المطلب الخامس: حق العميل المنسحب في االحتياطي. حق العميل المنسحب في االحتياطي.       



١٨١٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المبحث الثالث:المبحث الثالث: الودائع، وفيه أربعة مطالب:  الودائع، وفيه أربعة مطالب:      
المطلـب األول:المطلـب األول: المـراد بالودائـع وأهميتهـا فـي البنـوك  المـراد بالودائـع وأهميتهـا فـي البنـوك        

التعاونية. التعاونية.           
المطلب الثاني:المطلب الثاني: أنواع الودائع في البنوك التعاونية. أنواع الودائع في البنوك التعاونية.       

المطلب الثالث:المطلب الثالث: اإليداع في البنوك التعاونية. اإليداع في البنوك التعاونية.       
المطلب الرابع:المطلب الرابع: أثر التعاون في الودائع. أثر التعاون في الودائع.       

المبحث الرابع:المبحث الرابع:االقتراض.االقتراض.     
المبحث الخامس:المبحث الخامس: إصدار السندات والصكوك. إصدار السندات والصكوك.     

المبحث السادس: المبحث السادس: الدعم الحكومي.الدعم الحكومي.     
المبحـث السـابع:المبحـث السـابع: التبرعـات مـن األفـراد و الجمعيـات والبنـوك  التبرعـات مـن األفـراد و الجمعيـات والبنـوك      

.التعاونية األخر      .التعاونية األخر      
الفصل الثالث:الفصل الثالث: صيغ االستثمار في البنوك التعاونية، وفيه خمسة مباحث: صيغ االستثمار في البنوك التعاونية، وفيه خمسة مباحث:  

المبحث األول:المبحث األول: اإلقراض، وفيه تسعة مطالب: اإلقراض، وفيه تسعة مطالب:     
المطلب األول: المطلب األول: اإلقراض بفائدة.اإلقراض بفائدة.       

المطلب الثاني: المطلب الثاني: تكلفة القرض. تكلفة القرض.        
المطلب الثالث:المطلب الثالث: التأمين على القروض. التأمين على القروض.       

المطلب الرابع:المطلب الرابع: اقتراض المسـاهم مـن بنك تعاوني له فيه  اقتراض المسـاهم مـن بنك تعاوني له فيه        
                أسهم.                أسهم.

المطلب الخامس: المطلب الخامس: اشتراط اإليداع لإلقراض والتمويل.اشتراط اإليداع لإلقراض والتمويل.       



المقدمةالمقدمة

١٩١٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب السادس:المطلب السادس: إجبار األعضاء على السداد عن العضو  إجبار األعضاء على السداد عن العضو        
      العاجز.      العاجز.

المطلب السابع: المطلب السابع: قروض الكوارث.قروض الكوارث.       
المطلب الثامن:المطلب الثامن: القرض المرن. القرض المرن.       

المطلب التاسع:المطلب التاسع: اشتراط البنك على المقترض لمصلحته. اشتراط البنك على المقترض لمصلحته.       
المبحث الثاني:المبحث الثاني: االستثمار في األوراق المالية، وفيه ثالثة مطالب: االستثمار في األوراق المالية، وفيه ثالثة مطالب:     

المطلب األول:المطلب األول: استثمار البنوك التعاونية في األسهم. استثمار البنوك التعاونية في األسهم.       
المطلب الثاني:المطلب الثاني: استثمار البنوك التعاونية في السندات. استثمار البنوك التعاونية في السندات.       

المطلب الثالث:المطلب الثالث: إنشاء البنوك التعاونية لصناديق استثمارية. إنشاء البنوك التعاونية لصناديق استثمارية.       
المبحث الثالث:المبحث الثالث: خصم األوراق التجارية. خصم األوراق التجارية.     

المبحث الرابع:المبحث الرابع: إدارة إصدار أسهم الجمعيات التعاونية الجديدة. إدارة إصدار أسهم الجمعيات التعاونية الجديدة.     
المبحث الخامس: المبحث الخامس: الوساطة التجارية. الوساطة التجارية.      

الفصل الرابع:الفصل الرابع: صناديق البنك التعاوني، وفيه ثالثة مباحث: صناديق البنك التعاوني، وفيه ثالثة مباحث:  
المبحث األول:المبحث األول: صندوق ادخار المجموعة، وفيه أربعة مطالب:  صندوق ادخار المجموعة، وفيه أربعة مطالب:      

المطلب األول:المطلب األول: المراد بصندوق ادخار المجموعة. المراد بصندوق ادخار المجموعة.       
ادخـار  لصنـدوق  الفقهـي  التوصيـف  ادخـار   لصنـدوق  الفقهـي  التوصيـف  الثانـي:  الثانـي:المطلـب  المطلـب        

      المجموعة.      المجموعة.
المطلب الثالث:المطلب الثالث: حكم صندوق ادخار المجموعة. حكم صندوق ادخار المجموعة.       



٢٠٢٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلـب الرابع:المطلـب الرابع: حكـم الضريبة المفروضـة على صندوق  حكـم الضريبة المفروضـة على صندوق        
ادخار المجموعة. ادخار المجموعة.           

المبحث الثاني:المبحث الثاني: صندوق الطوارئ، وفيه ثالثة مطالب: صندوق الطوارئ، وفيه ثالثة مطالب:     
المطلب األول:المطلب األول: المراد بصندوق الطوارئ.  المراد بصندوق الطوارئ.        

المطلب الثاني:المطلب الثاني: التوصيف الفقهي لصندوق الطوارئ. التوصيف الفقهي لصندوق الطوارئ.       
المطلب الثالث:المطلب الثالث: حكم صندوق الطوارئ. حكم صندوق الطوارئ.       

المبحث الثالث:المبحث الثالث: صندوق المدخرات الخاصة، وفيه ثالثة مطالب: صندوق المدخرات الخاصة، وفيه ثالثة مطالب:     
المطلب األول:المطلب األول: المراد بصندوق المدخرات الخاصة. المراد بصندوق المدخرات الخاصة.       

المطلـب الثانـي:المطلـب الثانـي: التوصيف الفقهي لصنـدوق المدخرات  التوصيف الفقهي لصنـدوق المدخرات        
الخاصة. الخاصة.           

المطلب الثالث:المطلب الثالث: حكم صندوق المدخرات الخاصة. حكم صندوق المدخرات الخاصة.       
الفصل الخامس:الفصل الخامس: ميزانية البنك التعاوني، وفيه أربعة مباحث: ميزانية البنك التعاوني، وفيه أربعة مباحث:  

المبحث األول:المبحث األول: األرباح، وفيه مطلبان: األرباح، وفيه مطلبان:     
المطلب األول:المطلب األول: حساب األرباح وحكمها وكيفية توزيعها. حساب األرباح وحكمها وكيفية توزيعها.       

المطلب الثاني:المطلب الثاني: أثر التعاون في األرباح وتوزيعها. أثر التعاون في األرباح وتوزيعها.       
المبحث الثاني: المبحث الثاني: الخسائر، وفيه مطلبان:الخسائر، وفيه مطلبان:     

المطلب األول:المطلب األول: المسؤولية عن الخسائر. المسؤولية عن الخسائر.       
المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر التعاون في تحمل الخسائر.أثر التعاون في تحمل الخسائر.       



المقدمةالمقدمة

٢١٢١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المبحث الثالث:المبحث الثالث: مصير األموال عند تصفية البنك التعاوني. مصير األموال عند تصفية البنك التعاوني.     
المبحث الرابع:المبحث الرابع: إخراج البنك للزكاة. إخراج البنك للزكاة.     
الباب الثالث:الباب الثالث: دراسة تطبيقية، وفيه ثالثة فصول: دراسة تطبيقية، وفيه ثالثة فصول:

الفصل األول:الفصل األول: دراسة أنظمة بنوك تعاونية في ضوء الفقه اإلسالمي. دراسة أنظمة بنوك تعاونية في ضوء الفقه اإلسالمي.  
الفصل الثاني:الفصل الثاني: دراسة ميزانيات بنوك تعاونية في ضوء الفقه اإلسالمي. دراسة ميزانيات بنوك تعاونية في ضوء الفقه اإلسالمي.  

الفصل الثالث:الفصل الثالث: قواعد وضوابط شرعية لعمل البنك التعاوني. قواعد وضوابط شرعية لعمل البنك التعاوني.  
الخاتمة، الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهرس،الفهرس، وفيه: وفيه:
فهرس اآليات الكريمة.فهرس اآليات الكريمة. - 

فهرس األحاديث النبوية واآلثار.فهرس األحاديث النبوية واآلثار. - 
فهرس األعالم.فهرس األعالم. - 

فهرس المراجع والمصادر.فهرس المراجع والمصادر. - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات. - 

وبعد:وبعد:
فهـذا البحث بذلت فيه ما اسـتطعته مـن جهد ووقت ونظر، وقـد واجهتني فيه فهـذا البحث بذلت فيه ما اسـتطعته مـن جهد ووقت ونظر، وقـد واجهتني فيه 

جملة من العقبات والصعوبات أبرزها:جملة من العقبات والصعوبات أبرزها:
قلة المصـادر العربية المتخصصـة في مجال البنـوك التعاونية، وغالب قلة المصـادر العربية المتخصصـة في مجال البنـوك التعاونية، وغالب   – –١
المعلومات موجودة ضمن كتب تتحدث عن التعاون بصفة عامة وتشير المعلومات موجودة ضمن كتب تتحدث عن التعاون بصفة عامة وتشير 
إلـى البنوك التعاونية، وفي هذا المعنى يقول أحمد زكي اإلمام في كتابه إلـى البنوك التعاونية، وفي هذا المعنى يقول أحمد زكي اإلمام في كتابه 
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

«البنوك التعاونية»: «مراجع البحث في التمويل التعاوني قليلة أو نادرة، «البنوك التعاونية»: «مراجع البحث في التمويل التعاوني قليلة أو نادرة، 
ا من  ا من تقرير، وتارة بابً ا صغيرً ا من فهي تارة تصدر فصالً من كتاب أو جزءً ا من تقرير، وتارة بابً ا صغيرً فهي تارة تصدر فصالً من كتاب أو جزءً

لوائح مالية»لوائح مالية»(١). . 
وهذه القلة في المصادر جعلت الباحث يلجأ إلى الدراسات واألبحاث  وهذه القلة في المصادر جعلت الباحث يلجأ إلى الدراسات واألبحاث    
المكتوبـة باللغة اإلنجليزيـة، وهذا ما أد إلى عقبـة أخر في البحث المكتوبـة باللغة اإلنجليزيـة، وهذا ما أد إلى عقبـة أخر في البحث 

وهي:وهي:
ا على االطالع  ا على االطالع الحاجة لدراسـة اللغـة اإلنجليزية؛ ليكون الباحث قـادرً الحاجة لدراسـة اللغـة اإلنجليزية؛ ليكون الباحث قـادرً  – –٢
علـى الكتابـات والتجـارب الغربية فـي هذا المجـال، وقد اسـتغرقت علـى الكتابـات والتجـارب الغربية فـي هذا المجـال، وقد اسـتغرقت 
دراسـة اللغة من وقت الباحث سـنة ونصف احتاج في خاللها أن يسافر دراسـة اللغة من وقت الباحث سـنة ونصف احتاج في خاللها أن يسافر 

لبريطانيا مع أسرته لهذا الغرض، وفي ذلك من المشاق الشيء الكثير.لبريطانيا مع أسرته لهذا الغرض، وفي ذلك من المشاق الشيء الكثير.
ا، واحتـاج الباحث معه  ا كبيـرً ا، واحتـاج الباحث معه جمـع مادة البحث اسـتغرق وقتًـا وجهدً ا كبيـرً جمـع مادة البحث اسـتغرق وقتًـا وجهدً  – –٣

للسفر لعدة دول منها: مصر، وماليزيا، وبريطانيا وغيرها.للسفر لعدة دول منها: مصر، وماليزيا، وبريطانيا وغيرها.
قلـة المتخصصين فـي هذا المجال االقتصادي قلـة المتخصصين فـي هذا المجال االقتصادي – – ال سـيما في المملكة ال سـيما في المملكة   – –٤
العربية السـعودية العربية السـعودية – – مما جعل الباحث يقع في حيرة أمام بعض القضايا مما جعل الباحث يقع في حيرة أمام بعض القضايا 

الدقيقةالدقيقة(٢)، ويحتاج معها لجهد مضاعف.، ويحتاج معها لجهد مضاعف.
اختالف طريقـة تطبيق العمل التعاوني بين البنوك والدول المختلفةاختالف طريقـة تطبيق العمل التعاوني بين البنوك والدول المختلفة(٣)، ،   – –٥

البنوك التعاونية ٩. البنوك التعاونية    (١)
وهنا ال بد من إسـداء الشـكر للعالـم المصري المتخصص فـي التعاونيـات أ.د. كمال حمدي وهنا ال بد من إسـداء الشـكر للعالـم المصري المتخصص فـي التعاونيـات أ.د. كمال حمدي   (٢)
ا الذي تفضل بمقابلتي في القاهرة – – مع مع  ا الذي تفضل بمقابلتي في القاهرة أبو  الخير عميد المعهد العالي للدراسات التعاونية سابقً أبو  الخير عميد المعهد العالي للدراسات التعاونية سابقً

ظروفه الصحية ظروفه الصحية – – وأجاب عن بعض األسئلة المهمة وأرشدني إلى بعض المصادر المفيدة.وأجاب عن بعض األسئلة المهمة وأرشدني إلى بعض المصادر المفيدة.
ينظـر: البنـوك التعاونية، أحمد زكي اإلمام ١٧٦١٧٦، وقد بين أسـباب التفـاوت بين البنوك في ، وقد بين أسـباب التفـاوت بين البنوك في  ينظـر: البنـوك التعاونية، أحمد زكي اإلمام    (٣)

تطبيق الفكر التعاوني.تطبيق الفكر التعاوني.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وهـذا االختـالف يوقـع الباحـث فـي مشـكالت عنـد معالجـة قضايا وهـذا االختـالف يوقـع الباحـث فـي مشـكالت عنـد معالجـة قضايا 
البحث.البحث.

ه وكرمه إكمال هذا البحث مـع كونه لن يخلو من  ـر الله بمنـّ ه وكرمه إكمال هذا البحث مـع كونه لن يخلو من ومـع ذلك فقد يسَّ ـر الله بمنـّ ومـع ذلك فقد يسَّ
النقص كما هي عادة البشـر، إال أن عزائي أني بذلت فيه جهدي والكمال عزيز، ولقد النقص كما هي عادة البشـر، إال أن عزائي أني بذلت فيه جهدي والكمال عزيز، ولقد 
يِّر هذا لكان  ا في يومه إال قال في غده لو غُ يِّر هذا لكان صدق القائل: (رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابً ا في يومه إال قال في غده لو غُ صدق القائل: (رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابً
م هذا لكان أفضـل، ولو تُرك هذا لكان  م هذا لكان أفضـل، ولو تُرك هذا لكان أحسـن، ولـو زيد هذا لكان يستحسـن، ولو قُدِّ أحسـن، ولـو زيد هذا لكان يستحسـن، ولو قُدِّ

أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر)أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر)(١).
والمنصـف من اغتفـر قليل خطأ المرء فـي كثير صوابه، والخطـأ والنقص من والمنصـف من اغتفـر قليل خطأ المرء فـي كثير صوابه، والخطـأ والنقص من 
لوازم النفس البشـرية، فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله، وما كان من خطأ لوازم النفس البشـرية، فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله، وما كان من خطأ 

فمن نفسي وأستغفر الله.فمن نفسي وأستغفر الله.
وفـي الختام أحمد الله وفـي الختام أحمد الله – – عز وجل عز وجل – – وأشـكره على نعمـه العظيمة التي ال تعد وأشـكره على نعمـه العظيمة التي ال تعد 

وال تحصى، وأسأله المزيد من فضله وعفوه.وال تحصى، وأسأله المزيد من فضله وعفوه.
ثم أتوجه بالشـكر الجزيل لوالدي الكريمين على ما لقيته منهما في مبتدأ األمر ثم أتوجه بالشـكر الجزيل لوالدي الكريمين على ما لقيته منهما في مبتدأ األمر 
ومنتهاه من التربية والتشـجيع والدعاء، فأسأل الله أن يغفر لهما ويجزل لهما المثوبة، ومنتهاه من التربية والتشـجيع والدعاء، فأسأل الله أن يغفر لهما ويجزل لهما المثوبة، 

وأن يرزقني برهما في كل وقت.وأن يرزقني برهما في كل وقت.
وأثني بالشـكر لصاحبي الفضيلة العالمين الجليلين األستاذ الدكتور/ عبد الله وأثني بالشـكر لصاحبي الفضيلة العالمين الجليلين األستاذ الدكتور/ عبد الله 
بـن مبارك آل سـيف، والدكتور/ محمد بن سـعود العصيمي، فقـد غمراني بفضلهما بـن مبارك آل سـيف، والدكتور/ محمد بن سـعود العصيمي، فقـد غمراني بفضلهما 
وسديد توجيهاتهما وكريم عنايتهما حتى ظهر البحث بهذه الصورة فجزاهما الله عني وسديد توجيهاتهما وكريم عنايتهما حتى ظهر البحث بهذه الصورة فجزاهما الله عني 

خير الجزاء، وأصلح لهما النية والذرية، ورفع درجاتهما في جنات النعيم.خير الجزاء، وأصلح لهما النية والذرية، ورفع درجاتهما في جنات النعيم.
كما أشـكر والة األمر فـي هذه البالد المباركـة، والقائمين على هـذه الجامعة كما أشـكر والة األمر فـي هذه البالد المباركـة، والقائمين على هـذه الجامعة 

أبجد العلوم ٧١٧١/١. أبجد العلوم    (١)
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على ما يبذلونه من رعاية للعلم وطالبه.على ما يبذلونه من رعاية للعلم وطالبه.
وأشـكر كل من أفادني بمعلومة أو أرشـدني أو أشـار علي بمشـورة أو أعارني وأشـكر كل من أفادني بمعلومة أو أرشـدني أو أشـار علي بمشـورة أو أعارني 

كتابًا، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء.كتابًا، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء.
والشـكر موصول ألهل بيتي على ما بذلوه من تهيئة الجو المناسب، وصبرهم والشـكر موصول ألهل بيتي على ما بذلوه من تهيئة الجو المناسب، وصبرهم 

على عناء البحث وتبعاته.على عناء البحث وتبعاته.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم على نبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.
الباحثالباحث

العاشر من شهر الله المحرمالعاشر من شهر الله المحرم
لعام خمسة وثالثين وأربعمائة وألف للهجرةلعام خمسة وثالثين وأربعمائة وألف للهجرة

     adl1403@gmail.comadl1403@gmail.com

٠٥٠٦٤٤٥٩٤١٠٥٠٦٤٤٥٩٤١
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وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول:المبحث األول: أنواع األنشطة االقتصادية المنظمة في العالم. أنواع األنشطة االقتصادية المنظمة في العالم.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: دور الدول والمؤسسات في العمل التعاوني. دور الدول والمؤسسات في العمل التعاوني.

المبحث الثالث:المبحث الثالث: اهتمام الشريعة بالتعاون. اهتمام الشريعة بالتعاون.
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أنواع األنشطة االقتصادية المنظمة في العالمأنواع األنشطة االقتصادية المنظمة في العالم

إن الناظـر المتأمِّل للنشـاطات االقتصادية القائمة في العالـم اليوم ليتبين له أن إن الناظـر المتأمِّل للنشـاطات االقتصادية القائمة في العالـم اليوم ليتبين له أن 
د تحقيقها، وعنـد النظر إلى هذه  صَ قْ د تحقيقها، وعنـد النظر إلى هذه نشـأة كل نشـاط اقتصادي لها أسـباب وأهداف يُ صَ قْ نشـأة كل نشـاط اقتصادي لها أسـباب وأهداف يُ

األسباب واألهداف يتبيَّن أن النشاطات على أربعة أنواعاألسباب واألهداف يتبيَّن أن النشاطات على أربعة أنواع(١):
نشـاط اقتصادي حكومي تقوم عليـه الدولة لتنمية قدراتهـا االقتصادية نشـاط اقتصادي حكومي تقوم عليـه الدولة لتنمية قدراتهـا االقتصادية   – –١
وزيـادة ميزانيتها، وإنشـاء البنـى التحتية والخدمات العامـة لمواطنيها، وزيـادة ميزانيتها، وإنشـاء البنـى التحتية والخدمات العامـة لمواطنيها، 
ـا،  ـا، وملكيـة هـذا النشـاط ليسـت لفـرد معيَّـن؛ إنمـا للمواطنيـن جميعً وملكيـة هـذا النشـاط ليسـت لفـرد معيَّـن؛ إنمـا للمواطنيـن جميعً

والحكومة راعية له ومسؤولة عنه، وهذا ما يسمى بالقطاع العام.والحكومة راعية له ومسؤولة عنه، وهذا ما يسمى بالقطاع العام.
نشـاط اقتصادي خاص يقوم عليه فرد أو مجموعة بهدف الربح المادي نشـاط اقتصادي خاص يقوم عليه فرد أو مجموعة بهدف الربح المادي   – –٢
فقط، وذلك كالمشـروعات التجارية التي يملكها األفراد أو الشركات؛ فقط، وذلك كالمشـروعات التجارية التي يملكها األفراد أو الشركات؛ 
كالبنـوك واألسـواق ونحـو ذلـك، وهـذا ما يسـمى بالقطـاع الخاص، كالبنـوك واألسـواق ونحـو ذلـك، وهـذا ما يسـمى بالقطـاع الخاص، 
ا عامـا وزارة التجارة مع مشـاركة لبعض الجهات  ا عامـا وزارة التجارة مع مشـاركة لبعض الجهات وتشـرف عليه إشـرافً وتشـرف عليه إشـرافً

.الحكومية األخر.الحكومية األخر
ينظـر: أحـكام البنوك التعاونية، أ.د. عبد الله آل سـيف، بحث منشـور في العـدد (١٤١٤) من ) من  ينظـر: أحـكام البنوك التعاونية، أ.د. عبد الله آل سـيف، بحث منشـور في العـدد (   (١)

مجلة الجمعية الفقهية السعودية ص (مجلة الجمعية الفقهية السعودية ص (٤١٤٤١٤).).
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نشـاط اقتصـادي خيري تقوم عليـه الجمعيات الخيريـة وبعض األفراد نشـاط اقتصـادي خيري تقوم عليـه الجمعيات الخيريـة وبعض األفراد   – –٣
وبعـض الجهات الحكوميـة؛ كوزارة األوقاف وجبايـة الزكاة ونحوها، وبعـض الجهات الحكوميـة؛ كوزارة األوقاف وجبايـة الزكاة ونحوها، 
وهدفـه تنميـة أموال الجهـات الخيرية وإيجـاد مصادر دخـل ثابتة لها، وهدفـه تنميـة أموال الجهـات الخيرية وإيجـاد مصادر دخـل ثابتة لها، 

ودعم العمل الخيري.ودعم العمل الخيري.
نشـاط اقتصـادي تعاونـي يقوم علـى ترابـط مجموعة من األفـراد على نشـاط اقتصـادي تعاونـي يقوم علـى ترابـط مجموعة من األفـراد على   – –٤
أسـاس مـن الحقـوق والواجبـات المتسـاوية، والخدمـات المتبادلة؛ أسـاس مـن الحقـوق والواجبـات المتسـاوية، والخدمـات المتبادلة؛ 
لمواجهة ما يعترضهم من المشكالت المرتبطة بوضعهم االقتصاديلمواجهة ما يعترضهم من المشكالت المرتبطة بوضعهم االقتصادي(١)، ، 
وهذه النشـاطات االقتصادية التعاونية ليس الهدف منها الربح بالدرجة وهذه النشـاطات االقتصادية التعاونية ليس الهدف منها الربح بالدرجة 
األولى؛ وإنما الهدف التعاون للحصول على خدمات سـهلة وميسـرة، األولى؛ وإنما الهدف التعاون للحصول على خدمات سـهلة وميسـرة، 

وما ينتج من ربح فهو هدف ثانويوما ينتج من ربح فهو هدف ثانوي(٢).
ومـن أمثلة هذا النشـاط: البنـوك التعاونيـة، والجمعيـات التعاونيـة، والتأمين ومـن أمثلة هذا النشـاط: البنـوك التعاونيـة، والجمعيـات التعاونيـة، والتأمين 
التعاوني، وهذا النشـاط االقتصادي التعاوني يسـمى بالقطاع التعاوني، وتشرف عليه التعاوني، وهذا النشـاط االقتصادي التعاوني يسـمى بالقطاع التعاوني، وتشرف عليه 
في بعض الدول وزارة خاصة تسمى «وزارة التعاون أو التعاونيات» وفي بعض الدول في بعض الدول وزارة خاصة تسمى «وزارة التعاون أو التعاونيات» وفي بعض الدول 

تشرف عليه وزارة الشؤون االجتماعية أو وزارة التجارةتشرف عليه وزارة الشؤون االجتماعية أو وزارة التجارة(٣). . 
وهذا التقسـيم يُعين على فهم النشـاط التعاوني، وبه يُعرف الفرق بينه وبين ما وهذا التقسـيم يُعين على فهم النشـاط التعاوني، وبه يُعرف الفرق بينه وبين ما 

ينظر: االقتصاد التعاوني الزراعي، د. يحيى بكور، ص (٤٦٤٦).). ينظر: االقتصاد التعاوني الزراعي، د. يحيى بكور، ص (   (١)
 Cooperative banking in India 37. Cooperative banking in India 37.  (٢)
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مقـال بعنـوان: تعاونيات اإلقراض واالدخـار البديل الجاهز والمناسـب للتمويل األصغر،  مقـال بعنـوان: تعاونيات اإلقراض واالدخـار البديل الجاهز والمناسـب للتمويل األصغر،    
بتاريـخ  بتاريـخ ،   ،٢٠٢٢٢٠٢٢ العـدد  المتمـدن،  الحـوار  جريـدة  العتيبـي،  الفاتـح  محمـد  العـدد األسـتاذ/  المتمـدن،  الحـوار  جريـدة  العتيبـي،  الفاتـح  محمـد  األسـتاذ/ 

٢٠٠٧٢٠٠٧/٨/٢٩٢٩م.م.
ا، د. عبد القادر  ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً ا، د. عبد القادر   ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً  (٣)

الرواس، الرواس، ٦–٦١٦١.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

يشـتبه معـهيشـتبه معـه(١)، وإن كان كثير من علمـاء االقتصاد يدمجون الخيـري والتعاوني تحت ، وإن كان كثير من علمـاء االقتصاد يدمجون الخيـري والتعاوني تحت 
اسم القطاع الثالثاسم القطاع الثالث(٢).

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، أ.د. عبد الله آل سيف، ٤١٤٤١٤. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، أ.د. عبد الله آل سيف،    (١)
ينظـر: اقتصاديـات القطـاع الثالـث وواقـع المجتمـع، د. عبد المحسـن القحطانـي ونورة  ينظـر: اقتصاديـات القطـاع الثالـث وواقـع المجتمـع، د. عبد المحسـن القحطانـي ونورة    (٢)

الهاجري، الهاجري، ٤.
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دور الدول والمؤسسات في العمل التعاونيدور الدول والمؤسسات في العمل التعاوني

العمـل التعاونـي عمل اجتماعي تكافلي ينشـأ بجهود المجتمـع وأفكاره، فإذا العمـل التعاونـي عمل اجتماعي تكافلي ينشـأ بجهود المجتمـع وأفكاره، فإذا 
اده بدأت الحكومة بالقيام بدورها في دعم وتشـجيع  وَّ ثُر رُ اده بدأت الحكومة بالقيام بدورها في دعم وتشـجيع زادت قـوة هذا النشـاط وكَ وَّ ثُر رُ زادت قـوة هذا النشـاط وكَ
هـذه التعاونيـات، وهـذا في األعـم األغلـبهـذه التعاونيـات، وهـذا في األعـم األغلـب(١). وإن كانـت بعض الدول قد أنشـأت . وإن كانـت بعض الدول قد أنشـأت 
رتها بطرق إجبارية أو توجيهية بواسـطة السـلطات العامة في الدولة،  رتها بطرق إجبارية أو توجيهية بواسـطة السـلطات العامة في الدولة، التعاونيات وطوَّ التعاونيات وطوَّ
ه، مثـل ما حدث في بعض الدول، فمثالً  ه، مثـل ما حدث في بعض الدول، فمثالً وذلـك ما يُعرف بالتعاون اإللزامي أو الموجَّ وذلـك ما يُعرف بالتعاون اإللزامي أو الموجَّ
في فنلندا تم إنشـاء القطاع المصرفي التعاوني عن طريق الحكومة، ثم تطور بعد ذلك في فنلندا تم إنشـاء القطاع المصرفي التعاوني عن طريق الحكومة، ثم تطور بعد ذلك 

واستقلواستقل(٢).
والدور الحكومي في دعم العمل التعاوني له صور وأشكال متنوعة، منها:والدور الحكومي في دعم العمل التعاوني له صور وأشكال متنوعة، منها:

دعـم التعاونيات عن طريق وضع األنظمـة التي تحمي القطاع التعاوني دعـم التعاونيات عن طريق وضع األنظمـة التي تحمي القطاع التعاوني   – –١
وتساهم في تقويته وتطويرهوتساهم في تقويته وتطويره(٣)، ومن أمثلة ذلك:، ومن أمثلة ذلك:

ينظر: المنظمات التعاونية بين األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير، ٤٨٠٤٨٠. ينظر: المنظمات التعاونية بين األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير،    (١)
ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، ٥٢٥٢–٥٣٥٣. ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس،    (٢)
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ينظر: المنظمات التعاونية بين األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير، ٤٨١٤٨١، ودور التشريع ، ودور التشريع  ينظر: المنظمات التعاونية بين األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير،    (٣)
التعاوني في تطوير الحركة التعاونية، أحمد شمس الدين الخفاجي التعاوني في تطوير الحركة التعاونية، أحمد شمس الدين الخفاجي ١٢١٢.
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن بعـض الـدول اعتبرت أمـوال التعاونيات في حكم المـال العام عند  أن بعـض الـدول اعتبرت أمـوال التعاونيات في حكم المـال العام عند    
تطبيـق القانـونتطبيـق القانـون(١)، وفـي بعـض الـدول اعتبـروا البنـوك التعاونية ذات ، وفـي بعـض الـدول اعتبـروا البنـوك التعاونية ذات 

مسؤولية محدودةمسؤولية محدودة(٢).
تنظيـم الهيكل التعاونـي وإنشـاء إدارة حكومية يرجع إليهـا التعاونيون  تنظيـم الهيكل التعاونـي وإنشـاء إدارة حكومية يرجع إليهـا التعاونيون    
فـي تعاملهم مع الحكومة، وفي بعض الـدول تكون هناك وزارة خاصة فـي تعاملهم مع الحكومة، وفي بعض الـدول تكون هناك وزارة خاصة 

بالتعاونيات كما هو موجود في السودانبالتعاونيات كما هو موجود في السودان(٣).
ا أمام الحركة  تعديل أنظمة بعض الجهات الحكومية حتى ال تكون عائقً ا أمام الحركة   تعديل أنظمة بعض الجهات الحكومية حتى ال تكون عائقً  
التعاونيـة، وذلـك مثـل تعديل بعـض الدول ألنظمـة بنوكهـا المركزية التعاونيـة، وذلـك مثـل تعديل بعـض الدول ألنظمـة بنوكهـا المركزية 
ومنـح التعاونيـات إعفاءات من قيـود القوانين المصرفيةومنـح التعاونيـات إعفاءات من قيـود القوانين المصرفية(٤)، كالسـماح ، كالسـماح 

للتعاونيات بالسحب على المكشوف من البنوك التقليديةللتعاونيات بالسحب على المكشوف من البنوك التقليدية(٥).
دعم التعاونيات بالمشاركة فيها باالكتتاب وتسجيل العضوية؛ مما يعزز دعم التعاونيات بالمشاركة فيها باالكتتاب وتسجيل العضوية؛ مما يعزز   – –٢
ا ما تصنع ذلك الحكومات  ا ما تصنع ذلك الحكومات مكانتها والثقة فيها بين أفراد المجتمع، وكثيرً مكانتها والثقة فيها بين أفراد المجتمع، وكثيرً
والشركات التجارية الكبر مساهمة منها في دعم القطاع التعاونيوالشركات التجارية الكبر مساهمة منها في دعم القطاع التعاوني(٦).

رة، والسعي الجاد  رة، والسعي الجاد دعم التعاونيات ماديا، وذلك بالهبات والقروض الميسَّ ٣ – – دعم التعاونيات ماديا، وذلك بالهبات والقروض الميسَّ
في تقليل التكاليف على التعاونيات عن طريق بعض التسهيالت، فمثالً في تقليل التكاليف على التعاونيات عن طريق بعض التسهيالت، فمثالً 

ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، ٦٠٦٠. ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس،    (١)
Comparative study –Cooperative Banks and the Grameen Bank model p1Comparative study –Cooperative Banks and the Grameen Bank model p1 :ينظر ينظر:    (٢)

ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، ٦٠٦٠، ، ٦١٦١. ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس،    (٣)
ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، ٦١٦١. ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس،    (٤)
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ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، ١١٢١١٢. ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس،    (٥)
Cooperative Banks and the Grameen Bank model p20Cooperative Banks and the Grameen Bank model p20 :ينظر ينظر:    (٦)
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

م الحكومة لبعض التعاونيات المقرات  م الحكومة لبعض التعاونيات المقرات في الهند وفي جنوب أفريقيا تُقدِّ في الهند وفي جنوب أفريقيا تُقدِّ
والمباني الحكومية لتستخدمها التعاونيات في الفترة المسائيةوالمباني الحكومية لتستخدمها التعاونيات في الفترة المسائية(١).

دعـم التعاونيـات تعليميـا وتدريبيا، وذلك بإنشـاء الكليـات والمعاهد دعـم التعاونيـات تعليميـا وتدريبيا، وذلك بإنشـاء الكليـات والمعاهد   – –٤
المتخصصـة في هـذا المجال، وتدريب العاملين فـي القطاع التعاوني؛ المتخصصـة في هـذا المجال، وتدريب العاملين فـي القطاع التعاوني؛ 
ليكونـوا على قدرٍ كبير من التأهيل ليرتقوا بمسـتو التعاونيات لتنافس ليكونـوا على قدرٍ كبير من التأهيل ليرتقوا بمسـتو التعاونيات لتنافس 

القطاع الخاص وتظهر بالمظهر الالئقالقطاع الخاص وتظهر بالمظهر الالئق(٢).
دعـم التعاونيـات إعالميـا وثقافيـا، وذلك بنشـر ثقافة التعـاون وبيانها دعـم التعاونيـات إعالميـا وثقافيـا، وذلك بنشـر ثقافة التعـاون وبيانها   – –٥

للمجتمعللمجتمع(٣).
دعـم التعاونيـات بمنحهـا بعض اإلعفـاءات الضريبيـة، ومنحها بعض دعـم التعاونيـات بمنحهـا بعض اإلعفـاءات الضريبيـة، ومنحها بعض   – –٦

المزايا كقيامها بالخدمات الخاصة بالمرافق الحكوميةالمزايا كقيامها بالخدمات الخاصة بالمرافق الحكومية(٤).
ومـع كل هـذه المزايـا التـي تقدمهـا الحكومـات للتعاونيـات، إال أن بعـض ومـع كل هـذه المزايـا التـي تقدمهـا الحكومـات للتعاونيـات، إال أن بعـض 
ا ألن  ا ألن قـادة الفكـر التعاونـي ال يرغبون بالتوسـع الحكومي فـي دعم التعاونيـات؛ نظرً قـادة الفكـر التعاونـي ال يرغبون بالتوسـع الحكومي فـي دعم التعاونيـات؛ نظرً
التعاونيـات قامت في األصل على أفكار وجهود أفراد المجتمع، فدخول الحكومات التعاونيـات قامت في األصل على أفكار وجهود أفراد المجتمع، فدخول الحكومات 
ينظر: المرجع السـابق، ص ١٧١٧، واالتجاهـات المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد رمضان، ، واالتجاهـات المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد رمضان،  ينظر: المرجع السـابق، ص    (١)

ود. محفوظ جودة، ود. محفوظ جودة، ٢٥٢٢٥٢.
ينظـر: دور التشـريع فـي إزالة معوقـات العمـل التعاوني في مصـر والعالم العربي، حسـن  ينظـر: دور التشـريع فـي إزالة معوقـات العمـل التعاوني في مصـر والعالم العربي، حسـن    (٢)
منصـور، منصـور، ١٩١٩، واالقتصـاد التعاوني الزراعي، د. زكي شـبانة، ، واالقتصـاد التعاوني الزراعي، د. زكي شـبانة، ١، والمنظمـات التعاونية بين ، والمنظمـات التعاونية بين 

األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير، األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير، ٤٨١٤٨١.
ينظـر: دور التشـريع فـي إزالة معوقـات العمـل التعاوني في مصـر والعالم العربي، حسـن  ينظـر: دور التشـريع فـي إزالة معوقـات العمـل التعاوني في مصـر والعالم العربي، حسـن    (٣)

منصور، منصور، ١٧١٧.
ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، ٦١٦١. ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس،    (٤)

Cooperative Banks and the Grameen Bank Model p8.Cooperative Banks and the Grameen Bank Model p8.  
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا على  ا على عـن طريـق هـذا الدعم يؤثر علـى مسـيرة التعاونيات، ويجعـل للحكومـة تأثيرً عـن طريـق هـذا الدعم يؤثر علـى مسـيرة التعاونيات، ويجعـل للحكومـة تأثيرً
القـرارات التـي تتخذها التعاونيات والتي ير التعاونيـون أنها ال بد أن تكون قرارات القـرارات التـي تتخذها التعاونيات والتي ير التعاونيـون أنها ال بد أن تكون قرارات 
حرة وديمقراطيةحرة وديمقراطية(١)، كما أن الدعم الحكومي يجعل التعاونيات تعتمد عليه وتتكاسـل ، كما أن الدعم الحكومي يجعل التعاونيات تعتمد عليه وتتكاسـل 

عن تنمية مواردها الذاتية، مما يجعلها تفقد مكانتها وقيمتهاعن تنمية مواردها الذاتية، مما يجعلها تفقد مكانتها وقيمتها(٢).
لون أن يكون دعم الحكومات غير مباشـر،  اد الفكر التعاوني يفضِّ لون أن يكون دعم الحكومات غير مباشـر، ولذلـك فروَّ اد الفكر التعاوني يفضِّ ولذلـك فروَّ
وذلـك عـن طريق وضـع القوانين التعاونيـة المناسـبة، وتدريب العاملين فـي القطاع وذلـك عـن طريق وضـع القوانين التعاونيـة المناسـبة، وتدريب العاملين فـي القطاع 

التعاوني ونحو ذلكالتعاوني ونحو ذلك(٣).
وثمـة جهـات أخر تدعم القطـاع التعاوني، كالشـركات التجاريـة التي تقدم وثمـة جهـات أخر تدعم القطـاع التعاوني، كالشـركات التجاريـة التي تقدم 
ـا ماديـا ومعنويا للتعاونيـات رغبة في خدمـة المجتمع(٤)، وقد تكون الشـركات ، وقد تكون الشـركات  ـا ماديـا ومعنويا للتعاونيـات رغبة في خدمـة المجتمعدعمً دعمً

الكبر ذات تأثير سلبي على التعاونيات السيما إذا خشيت من منافستها لهاالكبر ذات تأثير سلبي على التعاونيات السيما إذا خشيت من منافستها لها(٥).
وممـن يقدم الدعـم المؤسسـات والمنظمات الدوليـة المهتمـة بالتعاونيات، وممـن يقدم الدعـم المؤسسـات والمنظمات الدوليـة المهتمـة بالتعاونيات، 
كالحلف التعاوني الدوليكالحلف التعاوني الدولي(٦)، والجمعية العامة لألمم المتحدة، والوكاالت التابعة لها ، والجمعية العامة لألمم المتحدة، والوكاالت التابعة لها 
كالبنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية، وكذلك البنك اإلسالمي للتنمية، وشبكة كالبنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية، وكذلك البنك اإلسالمي للتنمية، وشبكة 
ينظر: مشـكالت التطبيق التعاونـي، د. كمال أبو الخير ٧٤٧٤، ، ٧٥٧٥، والنظـم التعاونية المقارنة ، والنظـم التعاونية المقارنة  ينظر: مشـكالت التطبيق التعاونـي، د. كمال أبو الخير    (١)

وأساليب التنمية، د. كمال أبو الخير وأساليب التنمية، د. كمال أبو الخير ٤٨٤٨، ، ٤٩٤٩.
ينظر: دور التشريع التعاوني في تطوير الحركة التعاونية، أحمد الخفاجي، ٥. ينظر: دور التشريع التعاوني في تطوير الحركة التعاونية، أحمد الخفاجي،    (٢)

المنظمات التعاونية بين األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير، ٤٨١٤٨١. المنظمات التعاونية بين األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير،    (٣)
Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p9Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p9 :ينظر ينظر:    (٤)

ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. الرواس ١١١١١١. ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. الرواس    (٥)
وهي منظمة دولية مقرها في سويسرا أنشئت عام ١٨٩٥١٨٩٥م وهدفها تقديم الدعم للتعاونيات م وهدفها تقديم الدعم للتعاونيات  وهي منظمة دولية مقرها في سويسرا أنشئت عام    (٦)

بشتى السبل الممكنة.بشتى السبل الممكنة.
/http://ica.coop/http://ica.coop :ينظر: الموقع الرسمي للحلف الرابط ينظر: الموقع الرسمي للحلف الرابط:    
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سنابل العربيةسنابل العربية(١)، وغيرها، وغيرها(٢).
وغالبًـا ما تنصبّ جهود هذه المنظمـات الدولية على إقامة المؤتمرات وتبادل وغالبًـا ما تنصبّ جهود هذه المنظمـات الدولية على إقامة المؤتمرات وتبادل 

الخبرات، وقد تتعد هذا في أحيان قليلة إلى تقديم شيء من الدعم الماديالخبرات، وقد تتعد هذا في أحيان قليلة إلى تقديم شيء من الدعم المادي(٣).
ومـن الجهـات التـي لها دور بـارز في بعض الـدول في دعم القطـاع التعاوني ومـن الجهـات التـي لها دور بـارز في بعض الـدول في دعم القطـاع التعاوني 
المؤسسات التنصيرية المؤسسات التنصيرية – – والسيما الكنيسة الكاثوليكيةوالسيما الكنيسة الكاثوليكية(٤)– – وذلك إما للتأثير على غير وذلك إما للتأثير على غير 
النصـار، وإظهار الكنيسـة ورجالها بمظهر الرحماء المتعاونيـن مع الناس، ومن ثمَّ النصـار، وإظهار الكنيسـة ورجالها بمظهر الرحماء المتعاونيـن مع الناس، ومن ثمَّ 
رة لخدمة النصار وتسهيل أمورهم  خَّ سَ رة لخدمة النصار وتسهيل أمورهم تنصيرهم، أو لتكون هذه الجهات التعاونية مُ خَّ سَ تنصيرهم، أو لتكون هذه الجهات التعاونية مُ

االقتصادية، فنعوذ بالله من عجز المؤمن وجلد الفاجر، والله المستعان.االقتصادية، فنعوذ بالله من عجز المؤمن وجلد الفاجر، والله المستعان.

تأسست شبكة سنابل عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م كمنظمة غير هادفة للربح لتقوم بخدمة مؤسسات التمويل م كمنظمة غير هادفة للربح لتقوم بخدمة مؤسسات التمويل  تأسست شبكة سنابل عام    (١)
ا عربيًا. ا عربيًا. بلدً األصغر في العالم العربي، وهي مكونة من أعضاء من األصغر في العالم العربي، وهي مكونة من أعضاء من ١٢١٢ بلدً

http://www.sanabelnetwork.org/home/http://www.sanabelnetwork.org/home/ :ينظر: الموقع الرسـمي لشـبكة سـنابل الرابط ينظر: الموقع الرسـمي لشـبكة سـنابل الرابط:    
default.aspxdefault.aspx

ينظـر: المنظمـات التعاونيـة بين األصالـة والمعاصرة، د. كمـال أبو الخيـر، ١٨١١٨١، والنظم ، والنظم  ينظـر: المنظمـات التعاونيـة بين األصالـة والمعاصرة، د. كمـال أبو الخيـر،    (٢)
التعاونيـة المقارنة وأسـاليب التنمية، د. كمال أبـو الخير، التعاونيـة المقارنة وأسـاليب التنمية، د. كمال أبـو الخير، ٦٤١٦٤١، والتعـاون االقتصادي بين ، والتعـاون االقتصادي بين 
الدول اإلسـالمية، د. محمد الشنقيطي، الدول اإلسـالمية، د. محمد الشنقيطي، ٣٣٩٣٣٩، ، ٣٤٠٣٤٠، ومستقبل القطاع التعاوني في سوريا، ، ومستقبل القطاع التعاوني في سوريا، 

محمد الشيشكلي (رابط)محمد الشيشكلي (رابط)
http://www.mafhoum.com/syr/articles_02/shishkali/shishkali.htmhttp://www.mafhoum.com/syr/articles_02/shishkali/shishkali.htm  

وشبكة سنابل العربية الرابط:  وشبكة سنابل العربية الرابط:    
http://www.sanabelnetwork.org/home/default.aspxhttp://www.sanabelnetwork.org/home/default.aspx  

ينظـر: المنظمـات التعاونيـة بيـن األصالة والمعاصـرة، د. كمـال أبو الخيـر، ١٨١١٨١، ، ١٨٢١٨٢، ،  ينظـر: المنظمـات التعاونيـة بيـن األصالة والمعاصـرة، د. كمـال أبو الخيـر،    (٣)
.١٩٠١٩٠

Cooperative Banks in Europe – policy issues Wim fonteyne p8Cooperative Banks in Europe – policy issues Wim fonteyne p8 :ينظر ينظر:    (٤)
Comparative Study-Cooperative Banks and the Grameen Bank model p8Comparative Study-Cooperative Banks and the Grameen Bank model p8  
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اهتمام الشريعة بالتعاوناهتمام الشريعة بالتعاون

إن التعـاون بمفهومه الشـامل يعد أصـالً من األصول اإلسـالمية العظيمة التي إن التعـاون بمفهومه الشـامل يعد أصـالً من األصول اإلسـالمية العظيمة التي 
ـدت في األحكام الشرعية على اختالف أبوابها، وحرصت الشريعة على تأصيل  ـدت في األحكام الشرعية على اختالف أبوابها، وحرصت الشريعة على تأصيل تجسَّ تجسَّ

بِنَات البناء االجتماعي اإلسالمي(١). بِنَة مهمة من لَ لِه لَ عْ بِنَات البناء االجتماعي اإلسالميهذا المبدأ وجَ بِنَة مهمة من لَ لِه لَ عْ هذا المبدأ وجَ
وقـد وردت النصـوص المتضافرة مـن الكتاب والسـنة بالحثّ علـى التعاون وقـد وردت النصـوص المتضافرة مـن الكتاب والسـنة بالحثّ علـى التعاون 

   Á   À ﴿ :- علـى الخير والتحذير من التعاون على الشـر، يقـول الله علـى الخير والتحذير من التعاون على الشـر، يقـول الله – – عز وجل -: ﴿ عز وجل
É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â ﴾ ﴾(٢). ففـي هذه اآلية يأمر الله تعالى عباده . ففـي هذه اآلية يأمر الله تعالى عباده 
المؤمنين بالمعاونة على فعل الخير وهو البر، وترك المنكرات وهو التقو، وينهاهم المؤمنين بالمعاونة على فعل الخير وهو البر، وترك المنكرات وهو التقو، وينهاهم 

عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارمعن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم(٣). . 
واألمر بالتعاون هنا يشمل كل ما يصدق عليه أنه من البر والتقو كائنًا ما كانواألمر بالتعاون هنا يشمل كل ما يصدق عليه أنه من البر والتقو كائنًا ما كان(٤)، ، 
ا(٥)، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه، فيعلِّمهم، ويعينهم ، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه، فيعلِّمهم، ويعينهم  واجبًا كان أو مندوبًاواجبًا كان أو مندوبً

ينظر: الجمعيات التعاونية وأثرها في تنمية االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي، ١٣٣١٣٣. ينظر: الجمعيات التعاونية وأثرها في تنمية االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي،    (١)
سورة المائدة، من اآلية: ٢. سورة المائدة، من اآلية:    (٢)

ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ١٨١٨/٥. ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير    (٣)
ينظر: فتح القدير للشوكاني ١٠١٠/٢. ينظر: فتح القدير للشوكاني    (٤)

ينظر: المحرر الوجيز البن عطية ٩٤٩٤/٣، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٢٦٩٢٦٩/٧. ينظر: المحرر الوجيز البن عطية    (٥)
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الغني بماله، والشـجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد الغني بماله، والشـجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد 
ـواهم،  ـواهم، «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سِ الواحدةالواحدة(١)، وفي هذا يقول ملسو هيلع هللا ىلص: ، وفي هذا يقول ملسو هيلع هللا ىلص: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سِ

   d   c   b   a ﴿ :يسـعى بذمتهم أدناهـم»يسـعى بذمتهم أدناهـم»(٢). ويقول الله تعالـى: ﴿ . ويقول الله تعالـى
   o    n    m    l    k    j    i    h    g    fe
z   y   x   wv   u   t   sr   q   p   }   | ﴾ ﴾(٣). فقوله جل . فقوله جل 
شـأنه: ﴿ شـأنه: ﴿ e   d   c   b   a ﴾ أي يتناصـرون ويتعاضدون ﴾ أي يتناصـرون ويتعاضدون(٤). . 
ثم بيَّن سبحانه أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واألمر بالمعروف والنهي ثم بيَّن سبحانه أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واألمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكر يرجع إلى التعاون على البر والتقو؛ ألن المؤمن حينما يأمر أخاه بالخير عـن المنكر يرجع إلى التعاون على البر والتقو؛ ألن المؤمن حينما يأمر أخاه بالخير 

.فهو يعينه على البر والتقو.فهو يعينه على البر والتقو
وممـا ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص في الحثِّ على التعاون قوله: وممـا ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص في الحثِّ على التعاون قوله: «من نفَّس عن مؤمن كربة من «من نفَّس عن مؤمن كربة من 
ـر الله  عسـر يسَّ ـر على مُ ـر الله كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّ عسـر يسَّ ـر على مُ كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّ
ا سـتره الله في الدنيا واآلخرة، والله في عون  ا سـتره الله في الدنيا واآلخرة، والله في عون عليه في الدنيا واآلخرة، ومن سـتر مسـلمً عليه في الدنيا واآلخرة، ومن سـتر مسـلمً
ل الله له به  ا، سـهَّ ا يلتمس فيه علمً ل الله له به العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سـلك طريقً ا، سـهَّ ا يلتمس فيه علمً العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سـلك طريقً
ـا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسـونه  ـا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسـونه طريقً طريقً
تهم المالئكـة، وذكرهم الله  تهم المالئكـة، وذكرهم الله بينهـم إال نزلت عليهم السـكينة وغشـيتهم الرحمـة وحفَّ بينهـم إال نزلت عليهم السـكينة وغشـيتهم الرحمـة وحفَّ

فيمن عنده»فيمن عنده»(٥). . 
ينظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٢٦٩٢٦٩/٧. ينظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي    (١)

رواه أحمـد في مسـنده من حديث علي رضـي الله عنه ٢٨٥٢٨٥/٢، رقـم ، رقـم ٩٩١٩٩١، وأبو داود في ، وأبو داود في  رواه أحمـد في مسـنده من حديث علي رضـي الله عنه    (٢)
سننه، كتاب الديات، باب إيقاد المسلم من الكافر رقم سننه، كتاب الديات، باب إيقاد المسلم من الكافر رقم ٤٥٣٠٤٥٣٠، وحسنه ابن حجر. ينظر: فتح ، وحسنه ابن حجر. ينظر: فتح 

سورة التوبة، اآلية: ٧١٧١.الباري الباري ٢٦١٢٦١/١٢١٢. سورة التوبة، اآلية:    (٣)
ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ٢٣٢٢٣٢/٧. ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير    (٤)

رواه مسـلم، كتـاب الذكر والدعـاء والتوبة واالسـتغفار، باب: فضل االجتمـاع على تالوة  رواه مسـلم، كتـاب الذكر والدعـاء والتوبة واالسـتغفار، باب: فضل االجتمـاع على تالوة    (٥)
القرآن وعلى الذكر القرآن وعلى الذكر ٧١٧١/٨ رقم  رقم ٢٦٩٩٢٦٩٩.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فهذا الحديث أصلٌ عظيمٌ جامع حثَّ فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على قضاء حوائج المسلمين، فهذا الحديث أصلٌ عظيمٌ جامع حثَّ فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على قضاء حوائج المسلمين، 
ـر من علـم، أو مـال، أو معاونة، أو إشـارة بمصلحـة، أو  نصيحة وغير  عِهـم بمـا تيسَّ ـر من علـم، أو مـال، أو معاونة، أو إشـارة بمصلحـة، أو  نصيحة وغير ونَفْ عِهـم بمـا تيسَّ ونَفْ
ا على قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «والله في عون العبد ما «والله في عون العبد ما  ا على قوله ملسو هيلع هللا ىلص: . والشـاهد من هذا الحديث ليس مقتصرً ذلكذلك(١). والشـاهد من هذا الحديث ليس مقتصرً
كان العبد في عون أخيه»كان العبد في عون أخيه». وإنما الحديث كله تعاون على الخير من تنفيس كربة، وتيسير . وإنما الحديث كله تعاون على الخير من تنفيس كربة، وتيسير 

على معسر، وستر لمسلم، ومعاونة على الخير، وتعاون في طلب العلم وتالوة القرآن.على معسر، وستر لمسلم، ومعاونة على الخير، وتعاون في طلب العلم وتالوة القرآن.
ا ما رواه أبو موسـى األشـعري – – رضـي الله عنه رضـي الله عنه – –  ا ما رواه أبو موسـى األشـعري وممـا ورد في التعاون أيضً وممـا ورد في التعاون أيضً
ثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد  ثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد «مَ قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»(٢). . 
ب اإلمـام البخاري على هـذا الحديث «باب تعـاون المؤمنين بعضهم  ب اإلمـام البخاري على هـذا الحديث «باب تعـاون المؤمنين بعضهم وقـد بوَّ وقـد بوَّ
ا» وفي هذا الحديث يشـبَّه النبي ملسو هيلع هللا ىلص المؤمنين بالجسـد الواحد الذي ال يقوم كل  ا» وفي هذا الحديث يشـبَّه النبي ملسو هيلع هللا ىلص المؤمنين بالجسـد الواحد الذي ال يقوم كل بعضً بعضً
جـزء منـه إال بمعونة الجزء اآلخر، وهو دليل على اسـتحباب التعـاون في أمور الدنيا جـزء منـه إال بمعونة الجزء اآلخر، وهو دليل على اسـتحباب التعـاون في أمور الدنيا 
واآلخـرةواآلخـرة(٣). كمـا ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: . كمـا ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «على كل مسـلـم صدقة»«على كل مسـلـم صدقة»، فقالـوا: يا نبي الله ، فقالـوا: يا نبي الله 
ق»، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: ، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين «يعين  ق»«يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدَّ فمن لم يجد؟ قال: فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدَّ
ذا الحاجـة الملهـوف»ذا الحاجـة الملهـوف»، قالوا: فإن لم يجـد؟ قال: ، قالوا: فإن لم يجـد؟ قال: «فليعمل بالمعروف وليمسـك عن «فليعمل بالمعروف وليمسـك عن 
ـالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع  ـالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع «كل سُ الشـر فإنها له صدقة»الشـر فإنها له صدقة»(٤). وقال ملسو هيلع هللا ىلص: . وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «كل سُ

ينظر: المنهاج بشرح صحيح مسلم للنووي ٢٣٢٣/١٧١٧، ، ٢٤٢٤. ينظر: المنهاج بشرح صحيح مسلم للنووي    (١)
ـا ١٢١٢/٨ رقم  رقم ٢٠٢٦٢٠٢٦، ،  رواه البخـاري، كتـاب األدب، بـاب تعـاون المؤمنين بعضهـم بعضً ـا   رواه البخـاري، كتـاب األدب، بـاب تعـاون المؤمنين بعضهـم بعضً  (٢)
ومسـلم، كتـاب البـر والصلة، بـاب تراحـم المؤمنين وتعاطفهـم وتعاضدهـم ومسـلم، كتـاب البـر والصلة، بـاب تراحـم المؤمنين وتعاطفهـم وتعاضدهـم ٢٠٢٠/٨ رقم  رقم 

٢٥٨٦٢٥٨٦، واللفظ لمسلم.، واللفظ لمسلم.
ينظر: فتح الباري البن حجر ٤٥٠٤٥٠/١٠١٠. ينظر: فتح الباري البن حجر    (٣)

رواه البخـاري، كتـاب الزكاة، باب على كل مسـلم صدقة فمن لم يجـد فليعمل بالمعروف  رواه البخـاري، كتـاب الزكاة، باب على كل مسـلم صدقة فمن لم يجـد فليعمل بالمعروف    (٤)
١١٥١١٥/٢، رقـم ، رقـم ١٤٤٥١٤٤٥، ومسـلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسـم الصدقة يقع على كل نوع ، ومسـلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسـم الصدقة يقع على كل نوع 

من المعروف من المعروف ٨٣٨٣/٣ رقم  رقم ١٠٠٨١٠٠٨.



٤٠٤٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فيـه الشـمس، قال: تعدل بين االثنيـن صدقة، وتعين الرجل في دابتـه فتحمله عليها أو فيـه الشـمس، قال: تعدل بين االثنيـن صدقة، وتعين الرجل في دابتـه فتحمله عليها أو 
ترفـع له عليهـا متاعه صدقة، قـال: والكلمة الطيبـة صدقة، وتميـط األذ عن الطريق ترفـع له عليهـا متاعه صدقة، قـال: والكلمة الطيبـة صدقة، وتميـط األذ عن الطريق 

صدقة»صدقة»(١). . 
ن علـى فضل التعـاون بين  ن علـى فضل التعـاون بين هـذان الحديثـان العظيمـان وما فـي معناهمـا يدالَّ هـذان الحديثـان العظيمـان وما فـي معناهمـا يدالَّ
المسـلمين، وأن مـن فعل ذلك فهو مأجـور أجر الصدقةالمسـلمين، وأن مـن فعل ذلك فهو مأجـور أجر الصدقة(٢)، وذلك يشـمل كل تعاون ، وذلك يشـمل كل تعاون 

على الخير مهما صغر حجمه وقلَّ شأنه.على الخير مهما صغر حجمه وقلَّ شأنه.
ومن األحاديث العظيمة التي فيها تطبيق عملي للتعاون بين أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن األحاديث العظيمة التي فيها تطبيق عملي للتعاون بين أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ما رواه أبو موسى األشعري ما رواه أبو موسى األشعري – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إن األشعريين إذا «إن األشعريين إذا 
أرملـوا فـي الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم أرملـوا فـي الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم 

ة، فهم مني وأنا منهم»(٣). .  ة، فهم مني وأنا منهم»اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويَّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويَّ
هذا الحديث أصل عظيم في التعاون بين األفراد والجماعات، فاألشـعريون هذا الحديث أصل عظيم في التعاون بين األفراد والجماعات، فاألشـعريون – – 
نِي زادهم وقلَّ ما عندهم تعاونوا فيما بينهم لسد فاقتهم،  نِي زادهم وقلَّ ما عندهم تعاونوا فيما بينهم لسد فاقتهم، كانوا إذا فَ رضي الله عنهم رضي الله عنهم – – كانوا إذا فَ
ا للضعيف منهم، وتعاونًا  ا للضعيف منهم، وتعاونًا فجمعوا ما لديهم في ثوب واحد ثم اقتسـموه بالتساوي جبرً فجمعوا ما لديهم في ثوب واحد ثم اقتسـموه بالتساوي جبرً
علـى البر والصلة، ولذلك أسـبغ عليهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص هـذا الوصف العظيم علـى البر والصلة، ولذلك أسـبغ عليهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص هـذا الوصف العظيم «فهم مني وأنا «فهم مني وأنا 
رواه البخـاري، كتـاب الجهـاد، بـاب فضل من حمل متـاع صاحبه في السـفر ٣٥٣٥/٤، رقم ، رقم  رواه البخـاري، كتـاب الجهـاد، بـاب فضل من حمل متـاع صاحبه في السـفر    (١)
٢٨٩١٢٨٩١، ومسـلم، كتـاب الزكاة، باب بيان أن اسـم الصدقة يقع علـى كل نوع من المعروف ، ومسـلم، كتـاب الزكاة، باب بيان أن اسـم الصدقة يقع علـى كل نوع من المعروف 

٨٣٨٣/٣ رقم  رقم ١٠٠٩١٠٠٩، وقوله: «سالمى» أي مفصل، والمعنى أنه على كل عظم صدقة.، وقوله: «سالمى» أي مفصل، والمعنى أنه على كل عظم صدقة.
ينظر: النهاية البن األثير ٤٤٣٤٤٣. ينظر: النهاية البن األثير    

ينظر: فتح الباري البن حجر ٣٠٨٣٠٨/٣. ينظر: فتح الباري البن حجر    (٢)
رواه البخـاري، كتـاب الشـركة، باب الشـركة في الطعـام والنهد والعـروض ١٣٨١٣٨/٣ رقم  رقم  رواه البخـاري، كتـاب الشـركة، باب الشـركة في الطعـام والنهد والعـروض    (٣)
٢٤٨٦٢٤٨٦، ومسـلم، كتـاب فضائـل الصحابـة، باب مـن فضائل األشـعريين رضـي الله عنهم ، ومسـلم، كتـاب فضائـل الصحابـة، باب مـن فضائل األشـعريين رضـي الله عنهم 

١٧١١٧١/٧ رقم  رقم ٢٥٠٠٢٥٠٠.



تمهيدتمهيد

٤١٤١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

منهم»منهم» أي متصلون بي ومتبعون لطريقتي في طاعة الله أي متصلون بي ومتبعون لطريقتي في طاعة الله(١). . 
ا الحديث اآلخر الذي رواه سلمة  ا الحديث اآلخر الذي رواه سلمة ومما يزيد حديث األشعريين جالء ووضوحً ومما يزيد حديث األشعريين جالء ووضوحً
رضـي اللـه عنه قـال: خفت أزواد القوم وأملقـوا، فأتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نحـر إبلهم فأذن رضـي اللـه عنه قـال: خفت أزواد القوم وأملقـوا، فأتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نحـر إبلهم فأذن 
لهـم، فلقيهم عمر فأخبـروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: لهـم، فلقيهم عمر فأخبـروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
يا  رسول الله! ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: يا  رسول الله! ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «ناد في الناس فيأتون بفضل «ناد في الناس فيأتون بفضل 
أزوادهم»أزوادهم» فبسـط لذلك نِطَعٌ وجعلوه على النطع فقام رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص فدعا وبرك عليه  فبسـط لذلك نِطَعٌ وجعلوه على النطع فقام رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص فدعا وبرك عليه 
ثـم دعاهـم بأوعيتهم، فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ثـم دعاهـم بأوعيتهم، فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «أشـهد أن «أشـهد أن 

ال  إله إال الله وأني رسول الله»ال  إله إال الله وأني رسول الله»(٢). . 
إن الناظـر المتأمل في شـرائع اإلسـالم الكبـار وأركانه العظـام ليجدها تحقق إن الناظـر المتأمل في شـرائع اإلسـالم الكبـار وأركانه العظـام ليجدها تحقق 
مبـدأ التعاون، فالشـهادتان لهما لـوازم ومقتضيات، منها: مـواالة المؤمنين ومحبتهم مبـدأ التعاون، فالشـهادتان لهما لـوازم ومقتضيات، منها: مـواالة المؤمنين ومحبتهم 
ومعاونتهم عى البر والتقو، والصالة سـبب للتعاون، فقد تعاون النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ومعاونتهم عى البر والتقو، والصالة سـبب للتعاون، فقد تعاون النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 
ب عليه اإلمام البخاري: «باب التعاون في بناء المساجد»(٣)، ،  ب عليه اإلمام البخاري: «باب التعاون في بناء المساجد»على بناء مسجده ملسو هيلع هللا ىلص، وبوَّ على بناء مسجده ملسو هيلع هللا ىلص، وبوَّ
وفـي الصالة يتعـاون المصلون مع إمامهم في تسـوية الصفوف والفتـح على اإلمام، وفـي الصالة يتعـاون المصلون مع إمامهم في تسـوية الصفوف والفتـح على اإلمام، 
وتنبيهـه عند السـهو، كما أن اجتماعهم في المسـاجد خمس مرات فـي كل يوم وليلة وتنبيهـه عند السـهو، كما أن اجتماعهم في المسـاجد خمس مرات فـي كل يوم وليلة 
سـبب للتآلف والتـواد المقتضي للتعـاون والتناصر، ومن لطيف ما ذكـره العلماء في سـبب للتآلف والتـواد المقتضي للتعـاون والتناصر، ومن لطيف ما ذكـره العلماء في 
هـذا البـاب اعتبارهـم صالة االستسـقاء من غيـر المحتاج للسـقي تعاونًا مـع إخوانه هـذا البـاب اعتبارهـم صالة االستسـقاء من غيـر المحتاج للسـقي تعاونًا مـع إخوانه 
ينظـر: فتـح البـاري البـن حجـر ١٣٠١٣٠/٥، والجمعيـات التعاونيـة وأثرها علـى التنمية في ، والجمعيـات التعاونيـة وأثرها علـى التنمية في  ينظـر: فتـح البـاري البـن حجـر    (١)

االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ١٧٥١٧٥.
رواه البخـاري، كتاب الشـركة، باب الشـركة في الطعـام والنهد والعـروض ١٣٨١٣٨/٣، رقم ، رقم  رواه البخـاري، كتاب الشـركة، باب الشـركة في الطعـام والنهد والعـروض    (٢)
٢٤٨٤٢٤٨٤، ومسـلم، كتـاب اللقطـة، بـاب اسـتحباب خلـط األزواد إذا قلـت والمواسـاة فيها ، ومسـلم، كتـاب اللقطـة، بـاب اسـتحباب خلـط األزواد إذا قلـت والمواسـاة فيها 

١٣٩١٣٩/٥ رقم  رقم ١٧٢٩١٧٢٩.
ينظر: صحيح البخاري ٩٧٩٧/١. ينظر: صحيح البخاري    (٣)



٤٢٤٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المحتاجيـن للمطـرالمحتاجيـن للمطـر(١)، وفي صالة الجمعة والعيد من االجتمـاع والتعاون على الخير ، وفي صالة الجمعة والعيد من االجتمـاع والتعاون على الخير 
ما ال يخفى، وفي الجنائز يتعاون المسلمون في غسل الجنازة والصالة عليها وحملها ما ال يخفى، وفي الجنائز يتعاون المسلمون في غسل الجنازة والصالة عليها وحملها 

ودفنها، وهذا معدود من حقوق المسلم على المسلم كما بينه النبي ملسو هيلع هللا ىلصودفنها، وهذا معدود من حقوق المسلم على المسلم كما بينه النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٢).
بُل التكافل  ا، وهي من أهم سُ بُل التكافل وفي الزكاة يظهر التعاون في األموال جليا واضحً ا، وهي من أهم سُ وفي الزكاة يظهر التعاون في األموال جليا واضحً
والتعـاون االجتماعـي في اإلسـالم، وفي هذا يقـول ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبـل والتعـاون االجتماعـي في اإلسـالم، وفي هذا يقـول ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبـل – – رضي الله رضي الله 
عنـه  عنـه  – – لمـا بعثه إلى اليمـن: لمـا بعثه إلى اليمـن: «فإن هم أطاعـوك لذلك فأعلمهم أن اللـه افترض عليهم «فإن هم أطاعـوك لذلك فأعلمهم أن اللـه افترض عليهم 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»(٣). . 
ا أخر سو الزكاة،  ا أخر سو الزكاة، ويلحق بزكاة األموال زكاة الفطر، كما أن في المال حقوقً ويلحق بزكاة األموال زكاة الفطر، كما أن في المال حقوقً
ـئل: ما حق اإلبـل؟ فقال: «إطراق «إطراق  ـئل: ما حق اإلبـل؟ فقال: حين سُ ومـن ذلك قوله ومـن ذلك قوله – – عليه الصالة والسـالم عليه الصالة والسـالم – – حين سُ

فحلها وإعارة دلوها، ومنيحتُها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله»فحلها وإعارة دلوها، ومنيحتُها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله»(٤). . 
م والمقاصد الشـيء العظيم، فهو يربي المسـلم، ويذكره  كَ م والمقاصد الشـيء العظيم، فهو يربي المسـلم، ويذكره وفي الصيام من الحِ كَ وفي الصيام من الحِ
بجوع الجائعين، وبؤس البائسـين، فتسـمح نفسـه بأداء حق الله إليهم، وقد يبلغ به أثر بجوع الجائعين، وبؤس البائسـين، فتسـمح نفسـه بأداء حق الله إليهم، وقد يبلغ به أثر 
الصـوم أن يزيد على المقدار الواجـب فيتعاون مع إخوانه في إطعام الجائعين وتفطير الصـوم أن يزيد على المقدار الواجـب فيتعاون مع إخوانه في إطعام الجائعين وتفطير 

ينظر: نهاية المطلب للجويني ٦٤٨٦٤٨/٢. ينظر: نهاية المطلب للجويني    (١)
في قوله: «حق المسـلم على المسـلم خمس: رد السـالم، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، «حق المسـلم على المسـلم خمس: رد السـالم، وعيادة المريض، واتباع الجنائز،  في قوله:    (٢)
وإجابة الدعوة، وتشـميت العاطس»وإجابة الدعوة، وتشـميت العاطس» رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب األمر باتباع الجنائز  رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب األمر باتباع الجنائز 
٧١٧١/٢ رقم  رقم ١٢٤٠١٢٤٠، ومسـلم، كتاب السـالم، باب من حق المسلم للمسلم رد السالم ، ومسـلم، كتاب السـالم، باب من حق المسلم للمسلم رد السالم ٣/٧ 

رقم رقم ٢١٦٢٢١٦٢.
رواه البخـاري، كتـاب الـزكاة، باب وجـوب الـزكاة ١٠٤١٠٤/٢ رقم  رقم ١٣٩٥١٣٩٥، ومسـلم، كتاب ، ومسـلم، كتاب  رواه البخـاري، كتـاب الـزكاة، باب وجـوب الـزكاة    (٣)

اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم ٣٧٣٧/١ – – ٣٨٣٨ رقم  رقم ٢٩٢٩.
رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ٧٤٧٤/٣ رقم  رقم ٩٨٨٩٨٨ وقوله: «منيحتها» هي الناقة  وقوله: «منيحتها» هي الناقة  رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة    (٤)

أو البقرة أو الشاة يمنحها صاحبها آلخر لينتفع بلبنها وصوفها ونحو ذلك زمنًا ثم يردها.أو البقرة أو الشاة يمنحها صاحبها آلخر لينتفع بلبنها وصوفها ونحو ذلك زمنًا ثم يردها.
ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ٧٤٧٤/٧. ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي    



تمهيدتمهيد

٤٣٤٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الصائمينالصائمين(١).
وفـي الحـج يجتمع المسـلمون في مكان واحـد ووقت واحد ولبـاس واحد، وفـي الحـج يجتمع المسـلمون في مكان واحـد ووقت واحد ولبـاس واحد، 
فيتعارفـون ويتآلفون ويتعاونـون فيما فيه مصالح دينهم ودنياهـم، وفي هذا يقول الله فيتعارفـون ويتآلفون ويتعاونـون فيما فيه مصالح دينهم ودنياهـم، وفي هذا يقول الله 

   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W ﴿ :- عـز وجل -: ﴿ عـز وجل – –
 . .(٢)﴾ ﴾ n   m   l   k   j   i   h   g   f   e   d   c   b
ومـن تلك المنافع العظيمة تعاونهم فيما فيه خيرهم وصالحهم، كتعاونهم في السـفر ومـن تلك المنافع العظيمة تعاونهم فيما فيه خيرهم وصالحهم، كتعاونهم في السـفر 
ا ما يجهلونه، وتعاونهم في أداء  ا ما يجهلونه، وتعاونهم في أداء إلى الحج جماعات، وتعاونهم في تعليم بعضهم بعضً إلى الحج جماعات، وتعاونهم في تعليم بعضهم بعضً

النسك وغير ذلك.النسك وغير ذلك.
وفـي الجهـاد في سـبيل اللـه مـن التعـاون والتربية على ذلـك الشـيء الكثير، وفـي الجهـاد في سـبيل اللـه مـن التعـاون والتربية على ذلـك الشـيء الكثير، 
فالجهاد ال يقوم بشـخص أو شـخصين؛ بل يحتاج لجيش يتولى كل فرد فيه مسؤوليته فالجهاد ال يقوم بشـخص أو شـخصين؛ بل يحتاج لجيش يتولى كل فرد فيه مسؤوليته 

   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   ے   ~   } ﴿ ﴿
¯   °±   μ   ´   ³   ² ﴾ ﴾(٣) ، فالجهاد ال يقوم إال بالتعاون بين المسـلمين  ، فالجهاد ال يقوم إال بالتعاون بين المسـلمين 
لتحقيق غاياته التي شرعها الله لتحقيق غاياته التي شرعها الله – – عز وجل عز وجل – – بل إن الجهاد في بعض صوره بل إن الجهاد في بعض صوره – – كجهاد كجهاد 
الدفـع الدفـع – – إنمـا شـرع لمعاونة المؤمنيـن ودفع أذ المشـركين، وفي هذا يقـول الله إنمـا شـرع لمعاونة المؤمنيـن ودفع أذ المشـركين، وفي هذا يقـول الله – – 

.(٤)﴾ ﴾ n   m   l   k   j   i ﴿ :- عز  وجل -: ﴿ عز  وجل
ومـن تأمل في أحـكام المعامالت وجدهـا ال تنفك عن هـذا المقصد، ووجد ومـن تأمل في أحـكام المعامالت وجدهـا ال تنفك عن هـذا المقصد، ووجد 
الفقهاء الفقهاء – – رحمهم الله رحمهم الله – – يعلِّلون إلباحة كثير من المعامالت بأنها من باب التعاون على يعلِّلون إلباحة كثير من المعامالت بأنها من باب التعاون على 
البر والتقو، ويعلِّلون لتحريم معامالت أخر بأنها من التعاون على اإلثم والعدوان، البر والتقو، ويعلِّلون لتحريم معامالت أخر بأنها من التعاون على اإلثم والعدوان، 

ينظر: الصوم مدرسة تربي الروح وتقوي اإلرادة، عبد الرحمن الدوسري ٣٢٣٢، ، ٣٣٣٣. ينظر: الصوم مدرسة تربي الروح وتقوي اإلرادة، عبد الرحمن الدوسري    (١)
سورة الحج، اآليتان: ٢٧٢٧، ، ٢٨٢٨. سورة الحج، اآليتان:    (٢)

سورة آل عمران، اآلية: ١٤٦١٤٦. سورة آل عمران، اآلية:    (٣)
سورة األنفال، من اآلية: ٧٢٧٢. سورة األنفال، من اآلية:    (٤)



٤٤٤٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

قال ابن حزمقال ابن حزم(١) – – رحمه الله -: «وال يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى  الله به أو فيه رحمه الله -: «وال يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى  الله به أو فيه 
   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À ﴿ :ا، لقول الله تعالـى ا، لقول الله تعالـى: ﴿ وهو مفسـوخ أبـدً وهو مفسـوخ أبـدً
É ﴾ والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على اإلثم والعدوان بال تطويل، وفسخها  ﴾ والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على اإلثم والعدوان بال تطويل، وفسخها 

.(٢)«تعاون على البر والتقو«تعاون على البر والتقو
وعامة المعامالت قائمة على أساس التعاون إذ لو لم يتعاون الناس بعضهم مع وعامة المعامالت قائمة على أساس التعاون إذ لو لم يتعاون الناس بعضهم مع 
بعض لما جرت هذه المعامالت، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعض لما جرت هذه المعامالت، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – – رحمه الله -: «وجماع رحمه الله -: «وجماع 
المعاوضـات أربعة أنواع: معاوضة مال بمال كالبيع، وبذل مال بنفع كالجعالة، وبذل المعاوضـات أربعة أنواع: معاوضة مال بمال كالبيع، وبذل مال بنفع كالجعالة، وبذل 
منفعـة بمال كاإلجارة، وبذل نفع بنفع كالمشـاركات مـن المضاربة ونحوها، فإن هذا منفعـة بمال كاإلجارة، وبذل نفع بنفع كالمشـاركات مـن المضاربة ونحوها، فإن هذا 

بذل نفع بدنه وهذا بذل نفع ماله، وكالتعاون والتناصر ونحو ذلك.بذل نفع بدنه وهذا بذل نفع ماله، وكالتعاون والتناصر ونحو ذلك.
وبالجملة فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين، إذ اإلنسان ال ينفرد وبالجملة فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين، إذ اإلنسان ال ينفرد 
بمصلحـة نفسـه بل ال بد له من االسـتعانة ببني جنسـه، فلو لم يجب علـى بني آدم أن بمصلحـة نفسـه بل ال بد له من االسـتعانة ببني جنسـه، فلو لم يجب علـى بني آدم أن 
يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه، وهذا لهذا ما يحتاج إليه لفسـد الناس وفسـد أمر دنياهم يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه، وهذا لهذا ما يحتاج إليه لفسـد الناس وفسـد أمر دنياهم 

ودينهم»ودينهم»(٣). . 
ـلَمَ  ـلَمَ وبنظـرة عجلـى في أبـواب المعامالت المالية نجد اإلسـالم قد شـرع السَّ وبنظـرة عجلـى في أبـواب المعامالت المالية نجد اإلسـالم قد شـرع السَّ
ـلِم يحصل على السلعة بثمن أقل  ـلَم إليه، فالمسْ ـلِم والمسْ ـلِم يحصل على السلعة بثمن أقل ليحصل التعاون بين المسْ ـلَم إليه، فالمسْ ـلِم والمسْ ليحصل التعاون بين المسْ
ابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري، إمام األندلس  ابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري، إمام األندلس    (١)
ا في الحديـث والفقه واألصـول، وهو اإلمـام الثاني لمدرسـة أهل  ا في الحديـث والفقه واألصـول، وهو اإلمـام الثاني لمدرسـة أهل فـي زمانـه، كان متبحـرً فـي زمانـه، كان متبحـرً
الظاهـر، وقـد تعرض لمحن من أهـل زمانه، ومن مؤلفاته: المحلى، واإلحكام، توفي سـنة الظاهـر، وقـد تعرض لمحن من أهـل زمانه، ومن مؤلفاته: المحلى، واإلحكام، توفي سـنة 

٤٥٦٤٥٦هـ.هـ.
ينظر: وفيات األعيان ٩٣٩٣/٢٠٢٠ وسير أعالم النبالء  وسير أعالم النبالء ١٨٤١٨٤/١٨١٨. ينظر: وفيات األعيان    

المحلى ٣٠٦٣٠٦/٩. المحلى    (٢)
مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ١٨٩١٨٩/٢٩٢٩، ، ١٩٠١٩٠. مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية    (٣)



تمهيدتمهيد

٤٥٤٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والمسـلم إليه يحصل علـى التمويل الالزم إلقامة صناعته أو زراعته، وفي الشـركات والمسـلم إليه يحصل علـى التمويل الالزم إلقامة صناعته أو زراعته، وفي الشـركات 
ـا، وفي عقود التوثيقـات كالكفالة  ـا، وفي عقود التوثيقـات كالكفالة يحصـل التعـاون وتتحقق مصالـح األطراف جميعً يحصـل التعـاون وتتحقق مصالـح األطراف جميعً
والضمان يقرر العلماء أن «من محاسـن الكفالة الجليلة تفريج كرب الطالب الخائف والضمان يقرر العلماء أن «من محاسـن الكفالة الجليلة تفريج كرب الطالب الخائف 
علـى مالـه والمطلوب الخائف على نفسـه حيث كفيا مؤنة ما أهمهمـا... وذلك نعمة علـى مالـه والمطلوب الخائف على نفسـه حيث كفيا مؤنة ما أهمهمـا... وذلك نعمة 
كبيرة عليهما»كبيرة عليهما»(١)، وال شـك أن اإلنسـان حينما يكفل أخاه أو يضمنه فإنه قد تعاون معه ، وال شـك أن اإلنسـان حينما يكفل أخاه أو يضمنه فإنه قد تعاون معه 

.على البر والتقو.على البر والتقو
واألمانات والودائع يجب ردها إلى أصحابها إن عرفهم؛ ألن ذلك من التعاون واألمانات والودائع يجب ردها إلى أصحابها إن عرفهم؛ ألن ذلك من التعاون 

.على البر والتقو.على البر والتقو
وفـي الحجر على السـفهاء وتولية من يتصرف فـي أموالهم لمصلحتهم تعاون وفـي الحجر على السـفهاء وتولية من يتصرف فـي أموالهم لمصلحتهم تعاون 
علـى البـر والتقـو؛ ألن المسـلم وليٌّ إلخوانـه المسـلمين، وهو مأمـور بالنظر لهم علـى البـر والتقـو؛ ألن المسـلم وليٌّ إلخوانـه المسـلمين، وهو مأمـور بالنظر لهم 

باألحوط، والقيام لهم بالقسطباألحوط، والقيام لهم بالقسط(٢).
وفـي التبرعـات كالهبـة والعطيـة ونحوهمـا تآلـف وتعـاون بين النـاس، ولذا وفـي التبرعـات كالهبـة والعطيـة ونحوهمـا تآلـف وتعـاون بين النـاس، ولذا 

قال  ملسو هيلع هللا ىلص: قال  ملسو هيلع هللا ىلص: «تهادوا تحابـوا»«تهادوا تحابـوا»(٣)، فالمحبة مورثة للتعاون والتعاضد.، فالمحبة مورثة للتعاون والتعاضد.
كِـرت التبرعات فالبد من ذِكر األوقاف، فهي جمعية التعاون األولى في  كِـرت التبرعات فالبد من ذِكر األوقاف، فهي جمعية التعاون األولى في وإذا ذُ وإذا ذُ
ا مما تقوم به التعاونيات  ا مما تقوم به التعاونيات التشريع اإلسالمي، فلقد كانت وال تزال تقوم بأدوار تفوق كثيرً التشريع اإلسالمي، فلقد كانت وال تزال تقوم بأدوار تفوق كثيرً
ع أوجه نشـاطها واسـتمراريتها، وخلوها من معوقات  ع أوجه نشـاطها واسـتمراريتها، وخلوها من معوقات الحديثة، يسـاعدها في ذلك تنوّ الحديثة، يسـاعدها في ذلك تنوّ

التطبيقات التعاونية الحديثةالتطبيقات التعاونية الحديثة(٤). . 
فتح القدير البن الهمام ١٦٢١٦٢/٧. فتح القدير البن الهمام   ينظر: المحلى ١٢١١٢١/٩.(١)  ينظر: المحلى    (٢)

رواه البخـاري فـي األدب المفـرد رقم ٥٩٤٥٩٤، وحسـنه ابن حجـر. ينظر: التلخيـص الحبير ، وحسـنه ابن حجـر. ينظر: التلخيـص الحبير  رواه البخـاري فـي األدب المفـرد رقم    (٣)
.١٦٣١٦٣/٣

ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٤)
 . .١٦٠١٦٠



٤٦٤٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وتتميز األوقاف بالمرونة والقدرة على اسـتيعاب ودعم جميع أنواع األنشـطة وتتميز األوقاف بالمرونة والقدرة على اسـتيعاب ودعم جميع أنواع األنشـطة 
ا من تمويل المرافق العامة كالمساجد ودعم الحركة العلمية  ا من تمويل المرافق العامة كالمساجد ودعم الحركة العلمية في المجتمع المسلم، بدءً في المجتمع المسلم، بدءً
بإنشـاء المدارس والمكتبات والصرف على العلماء وطـالب العلم ورعاية المرضى بإنشـاء المدارس والمكتبات والصرف على العلماء وطـالب العلم ورعاية المرضى 
وإنشاء المستشفيات، إلى غير ذلك، مما يعني أن الوقف كان من أكبر الروافد الداعمة وإنشاء المستشفيات، إلى غير ذلك، مما يعني أن الوقف كان من أكبر الروافد الداعمة 

لتكوين رأس المال االجتماعي التعاونيلتكوين رأس المال االجتماعي التعاوني(١).
ومن النماذج الوقفية القريبة في صورتها من البنوك التعاونية وقف النقود الذي ومن النماذج الوقفية القريبة في صورتها من البنوك التعاونية وقف النقود الذي 
ر بهدف إقـراض المحتاجين للمال؛  ر بهدف إقـراض المحتاجين للمال؛ وجـد في بعض البلدان اإلسـالمية في زمـن مبكِّ وجـد في بعض البلدان اإلسـالمية في زمـن مبكِّ

ليردوا بدله إذا استغنواليردوا بدله إذا استغنوا(٢).
وأمـا فـي أبـواب العالقات األسـرية فهـي قائمة علـى التعاون بيـن الزوجين؛ وأمـا فـي أبـواب العالقات األسـرية فهـي قائمة علـى التعاون بيـن الزوجين؛ 

   Z   Y ﴿ :لتحقيق المقاصد الشرعية من حصول الولد وتربية النشء، قال تعالى: ﴿ لتحقيق المقاصد الشرعية من حصول الولد وتربية النشء، قال تعالى
   i   h   gf   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [

.(٣)﴾ ﴾ n   m   l   k   j

وفـي الديات يظهر نظام العقل فيتحمل أقارب الجانـي ومعارفهوفـي الديات يظهر نظام العقل فيتحمل أقارب الجانـي ومعارفه(٤)دية المجني دية المجني 
ا عليه – – السـيما - أنه السـيما - أنه  ا عليه تعاونًا مع الجاني وتخفيفً عليـه عليـه – – فـي الخطأ وشـبه العمدفـي الخطأ وشـبه العمد(٥)– – تعاونًا مع الجاني وتخفيفً
لم يتعمد، وفي الجانب اآلخر ال يكلَّف بتحمل الدية إال األغنياء القادرون من العاقلة لم يتعمد، وفي الجانب اآلخر ال يكلَّف بتحمل الدية إال األغنياء القادرون من العاقلة 

ينظر: الوقف والحياة االجتماعية، محمد أمين ٧٢٧٢. ينظر: الوقف والحياة االجتماعية، محمد أمين    (١)
ينظر: صحيح البخاري، كتـاب الوصايا، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت  ينظر: صحيح البخاري، كتـاب الوصايا، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت    (٢)

١٢١٢/٤، وأصول االقتصاد اإلسالمي، رفيق المصري ، وأصول االقتصاد اإلسالمي، رفيق المصري ١٢٤١٢٤.
سورة الروم، اآلية: ٢١٢١. سورة الروم، اآلية:    (٣)

ينظر: اللباب شرح الكتاب للميداني ١٥٢١٥٢/٣، وعقد الجواهر الثمينة البن شاس ، وعقد الجواهر الثمينة البن شاس ١١٢٥١١٢٥/٣، ،  ينظر: اللباب شرح الكتاب للميداني    (٤)
وتحفة المحتاج للرملي وتحفة المحتاج للرملي ٣٣٣٣/٩، والمغني ، والمغني ٣٩٣٩/١٢١٢ – – ٤١٤١. . 

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٥)



تمهيدتمهيد

٤٧٤٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ـط عليهم إلى أجل حتى ال يشق عليهم(١)، كل ذلك مندرج في التعاون على البر ، كل ذلك مندرج في التعاون على البر  ـط عليهم إلى أجل حتى ال يشق عليهموتُقسَّ وتُقسَّ
والتقو الذي أمر الله به وأمر به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.والتقو الذي أمر الله به وأمر به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

ومن تأمل محاسـن األخالق التي جاءت الشريعة بترسيخها وتكميلها وجدها ومن تأمل محاسـن األخالق التي جاءت الشريعة بترسيخها وتكميلها وجدها 
تـدور فـي فلك التعاون علـى البر والتقـو، فإكرام الضيف واإلحسـان إلى األقارب تـدور فـي فلك التعاون علـى البر والتقـو، فإكرام الضيف واإلحسـان إلى األقارب 
والجيـران، وبذل المعروف والشـفاعة الحسـنة واإلصـالح بين النـاس، وغيرها من والجيـران، وبذل المعروف والشـفاعة الحسـنة واإلصـالح بين النـاس، وغيرها من 

األخالق الفاضلة كلها قائمة على التعاون على الخير ونابعة عنه.األخالق الفاضلة كلها قائمة على التعاون على الخير ونابعة عنه.
وبعد هذا العرض المقتضب حول التعاون في الشـريعة اإلسـالمية، قد يسـأل وبعد هذا العرض المقتضب حول التعاون في الشـريعة اإلسـالمية، قد يسـأل 

سائل عن حكم التعاون على سبيل اإلجمال.سائل عن حكم التعاون على سبيل اإلجمال.
وجـواب ذلك أن يقال: إن التعاون وسـيلة لتحقيق الغايـة المقصودة أيا كانت وجـواب ذلك أن يقال: إن التعاون وسـيلة لتحقيق الغايـة المقصودة أيا كانت 
تلـك الغاية، ولذلـك فالتعاون يدخل في القاعدة الشـرعية المشـهورة «الوسـائل لها تلـك الغاية، ولذلـك فالتعاون يدخل في القاعدة الشـرعية المشـهورة «الوسـائل لها 
ل بقية الوسائل بالنصوص الواردة في الحث  فْضُ ل بقية الوسائل بالنصوص الواردة في الحث ، إال أن التعاون يَ فْضُ أحكام المقاصد»أحكام المقاصد»(٢)، إال أن التعاون يَ

عليه، ولذا فالتعاون ال يخلو من أحوال:عليه، ولذا فالتعاون ال يخلو من أحوال:
الحال األولى:الحال األولى: أن يكون تعاونًا على واجب شرعي فال يخلو: أن يكون تعاونًا على واجب شرعي فال يخلو:

أال يوجد من يقوم بالمعاونة سو شخص واحد أو مجموعة ال تحصل أال يوجد من يقوم بالمعاونة سو شخص واحد أو مجموعة ال تحصل   – –١
الكفايـة ببعضهم، فهنا تكون المعاونة فرض عين عليهم، وذلك كما لو الكفايـة ببعضهم، فهنا تكون المعاونة فرض عين عليهم، وذلك كما لو 
عثـر على بعـض المضطرين الجائعين وهو قادر على سـد جوعتهم مع عثـر على بعـض المضطرين الجائعين وهو قادر على سـد جوعتهم مع 

عدم وجود غيره، فيتعين عليه القيام بكفايتهم ولو تركهم أَثِمعدم وجود غيره، فيتعين عليه القيام بكفايتهم ولو تركهم أَثِم(٣).
ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٨٣٠٨/٦، وعقد الجواهر الثمينة ، وعقد الجواهر الثمينة ١١٢٦١١٢٦/٣، ومغني المحتاج للشربيني ، ومغني المحتاج للشربيني  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

١٢٦١٢٦/٤، والمغني ، والمغني ١٧١٧/١٢١٢.
ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم ١٧٧١٧٧/١. ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم    (٢)

ينظر: غياث األمم في التياث الظلم إلمام الحرمين الجويني ٣٥٧٣٥٧، ، ٣٥٨٣٥٨. ينظر: غياث األمم في التياث الظلم إلمام الحرمين الجويني    (٣)



٤٨٤٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن يوجـد جمع تحصل الكفاية ببعضهم ويقومون بالواجب، فهنا تكون أن يوجـد جمع تحصل الكفاية ببعضهم ويقومون بالواجب، فهنا تكون   – –٢
ا(١). ا أثموا جميعً االمعاونة فرض كفاية، ولو تركوا المعاونة جميعً ا أثموا جميعً المعاونة فرض كفاية، ولو تركوا المعاونة جميعً

ا، فالتعاون هنا مستحب  ا، فالتعاون هنا مستحب  أن يكون تعاونًا على أمر مسـتحب شـرعً الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون تعاونًا على أمر مسـتحب شـرعً
ألنـه وسـيلة إلـى المسـتحب، فيأخذ حكمه باالسـتحباب؛ ألن الوسـائل لهـا أحكام ألنـه وسـيلة إلـى المسـتحب، فيأخذ حكمه باالسـتحباب؛ ألن الوسـائل لهـا أحكام 

 . .(٣) ﴾  ﴾ Ã   Â   Á   À ﴿ :المقاصدالمقاصد(٢). ولقول الله تعالى: ﴿ . ولقول الله تعالى
فالتعاون على المسـتحبات مأمور بـهفالتعاون على المسـتحبات مأمور بـه(٤)، وذلك كالتعاون على صنع المعروف ، وذلك كالتعاون على صنع المعروف 

ونحوه.ونحوه.
الحـال الثالثـة:الحـال الثالثـة: أن يكون تعاونًا علـى أمر مباح، فالتعاون على ذلك مسـتحب،  أن يكون تعاونًا علـى أمر مباح، فالتعاون على ذلك مسـتحب، 
وذلك ألن اإلعانة على المباح وسيلة إلى حصول مصلحته ومصلحةٍ آجلة، فالوسيلة وذلك ألن اإلعانة على المباح وسيلة إلى حصول مصلحته ومصلحةٍ آجلة، فالوسيلة 
أفضـل مـن المقصود؛ ألن أجرها خيـر من مصلحة المباح وأبقـىأفضـل مـن المقصود؛ ألن أجرها خيـر من مصلحة المباح وأبقـى(٥)، إضافة إلى كون ، إضافة إلى كون 
بًا به، فدخل في المسـتحبات، ونظير ذلك درء المفاسد  رغَّ ا ومُ ا به شـرعً بًا به، فدخل في المسـتحبات، ونظير ذلك درء المفاسد التعاون مأمورً رغَّ ا ومُ ا به شـرعً التعاون مأمورً

عن المسلمين، فإن دارءها يؤجر عليه األجر العظيم، وال أجر للمدروءة عنهعن المسلمين، فإن دارءها يؤجر عليه األجر العظيم، وال أجر للمدروءة عنه(٦).
ا، فالتعـاون هنا مكروه؛  ا، فالتعـاون هنا مكروه؛  أن يكون تعاونًا على أمر مكروه شـرعً الحـال الرابعـة:الحـال الرابعـة: أن يكون تعاونًا على أمر مكروه شـرعً

ألنه وسيلة إلى المكروه فله حكمهألنه وسيلة إلى المكروه فله حكمه(٧).
ا؛  ا، فالتعاون عليـه محرم أيضً م شـرعً ا؛  التعـاون على أمر محرَّ ا، فالتعاون عليـه محرم أيضً م شـرعً الحال الخامسـة:الحال الخامسـة: التعـاون على أمر محرَّ

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (١)
ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم ١٧٦١٧٦/١. ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم    (٢)

سورة المائدة، من اآلية: ٢. سورة المائدة، من اآلية:    (٣)
ينظر: المحرر الوجيز البن عطية ٩٤٩٤/٣، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٢٦٩٢٦٩/٧. ينظر: المحرر الوجيز البن عطية    (٤)

ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم ١٦٩١٦٩/١. ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم    (٥)

ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم ١٧٧١٧٧/١. ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم    (٦)
ينظر: المرجع السابق ١٧٦١٧٦/١. ينظر: المرجع السابق    (٧)



تمهيدتمهيد

٤٩٤٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ألن اللـه ألن اللـه – – عـز وجـل عـز وجـل – – قـال: ﴿ قـال: ﴿ É   È   Ç   Æ   Å ﴾ ﴾(١)، وألن الوسـائل ، وألن الوسـائل 
لهـا أحـكام المقاصدلهـا أحـكام المقاصد(٢)، وقد نص الفقهـاء ، وقد نص الفقهـاء – – رحمهم الله رحمهم الله – – علـى تحريم بيع العصير علـى تحريم بيع العصير 
ا، وتحريم بيع السـالح في الفتنـة لما في ذلك من التعاون على اإلثم  ا، وتحريم بيع السـالح في الفتنـة لما في ذلك من التعاون على اإلثم لمـن يتخذه خمرً لمـن يتخذه خمرً

والعدوانوالعدوان(٣)، فدل ذلك على تحريم التعاون على المحرم.، فدل ذلك على تحريم التعاون على المحرم.
ظُم أجره بمقـدار المقصـود وأهميته،  عْ ظُم أجره بمقـدار المقصـود وأهميته، والتعـاون علـى الخير يـزداد فضلـه ويَ عْ والتعـاون علـى الخير يـزداد فضلـه ويَ
ا من التعاون على تعلـم الفقه، والتعاون على  ا من التعاون على تعلـم الفقه، والتعاون على فالتعـاون على تعلـم التوحيد أعظم أجرً فالتعـاون على تعلـم التوحيد أعظم أجرً

ع والجماعات أعظم من التعاون على المندوبات كالتراويح ونحوها. مَ ع والجماعات أعظم من التعاون على المندوبات كالتراويح ونحوها.إقامة الجُ مَ إقامة الجُ
وكذلـك األمـر في التعـاون على المحرمـات وكذلـك األمـر في التعـاون على المحرمـات – – والعياذ باللـه والعياذ باللـه – – فالتعاون على فالتعاون على 

ا من التعاون على القتل... وهكذا(٤). ا وأشد إثمً ا من التعاون على القتل... وهكذاالشرك أعظم قبحً ا وأشد إثمً الشرك أعظم قبحً

سورة المائدة، من اآلية: ٢. سورة المائدة، من اآلية:    (١)
ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم ١٧٦١٧٦/١. ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم    (٢)

ينظر: المغني ٣١٧٣١٧/٦-٣١٩٣١٩، ونهاية المطلب للجويني ، ونهاية المطلب للجويني ٢٧٩٢٧٩/٥، ، ٢٨٠٢٨٠. ينظر: المغني    (٣)
ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم ١٦٥١٦٥/١، ، ١٦٦١٦٦، ، ١٧٣١٧٣. ينظر: القواعد الكبر للعز بن عبد السالم    (٤)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

حقيقة البنوك التعاونية

وفيه ثالثة فصول:وفيه ثالثة فصول:
الفصل األول:الفصل األول: معنى البنوك التعاونية. معنى البنوك التعاونية.

الفصل الثاني:الفصل الثاني: نشأة البنوك التعاونية وأنواعها وأهدافها. نشأة البنوك التعاونية وأنواعها وأهدافها.
الفصل الثالث:الفصل الثالث: مكونات البنك التعاوني وتنظيمه ووظائفه وحمايته. مكونات البنك التعاوني وتنظيمه ووظائفه وحمايته.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

معنى البنوك التعاونية

وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
المبحث األول:المبحث األول: المراد بالبنك التعاوني. المراد بالبنك التعاوني.

.الفرق بين البنك التعاوني والبنوك األخر .المبحث الثاني:المبحث الثاني: الفرق بين البنك التعاوني والبنوك األخر



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٥٥٥٥

المراد بالبنك التعاونيالمراد بالبنك التعاوني

المطلب األول: تعريف البنك التعاونيالمطلب األول: تعريف البنك التعاوني

قبـل تعريف مصطلح البنك التعاوني ال بد من تعريف هاتين المفردتين «بنك» قبـل تعريف مصطلح البنك التعاوني ال بد من تعريف هاتين المفردتين «بنك» 
و«تعاونـي»، فكلمـة بنـك كلمة غير عربيـة في األصل، وهي مسـتخدمة فـي اللغات و«تعاونـي»، فكلمـة بنـك كلمة غير عربيـة في األصل، وهي مسـتخدمة فـي اللغات 
األوربية السائدة اليوم كاإلنجليزية والفرنسية، ويقال: إنها مأخوذة من الكلمة اإليطالية األوربية السائدة اليوم كاإلنجليزية والفرنسية، ويقال: إنها مأخوذة من الكلمة اإليطالية 

(بانكو (بانكو BancoBanco أو  أو BancaBanca) والتي تعني الطاولة أو المنضدة باإليطالية.) والتي تعني الطاولة أو المنضدة باإليطالية.
وسـبب اسـتخدام هذه الكلمـة للعمل المصرفي هـو أن الصيارفـة في القرون وسـبب اسـتخدام هذه الكلمـة للعمل المصرفي هـو أن الصيارفـة في القرون 
الوسـطى في حدود سـنة الوسـطى في حدود سـنة ١١٦١١٦م في إيطاليا كانوا يسـتخدمون طاوالت ليضعوا عليها م في إيطاليا كانوا يسـتخدمون طاوالت ليضعوا عليها 
النقـود والعمـالت المختلفة أثناء عملهـم، ومع تطور األعمال المصرفية وتوسـعها، النقـود والعمـالت المختلفة أثناء عملهـم، ومع تطور األعمال المصرفية وتوسـعها، 
ا على هذا النشاط االقتصادي(١)، ولما نشأت ، ولما نشأت  ا على هذا النشاط االقتصاديإال  أن كلمة «بنك» استمرت لتكون علمً إال  أن كلمة «بنك» استمرت لتكون علمً
البنـوك في البالد العربية أقر مجمع اللغـة العربية كلمة «بنك» كمصطلح جر العمل البنـوك في البالد العربية أقر مجمع اللغـة العربية كلمة «بنك» كمصطلح جر العمل 
ينظر: النقود والمصارف، د. محمود الوادي، د. حسـين سـمحان، د. سهيل سمحان ١٠٢١٠٢، ،  ينظر: النقود والمصارف، د. محمود الوادي، د. حسـين سـمحان، د. سهيل سمحان    (١)
١٠٣١٠٣، وتطويـر األعمال المصرفية بما يتفق مع الشـريعة اإلسـالمية، د. سـامي حمود ، وتطويـر األعمال المصرفية بما يتفق مع الشـريعة اإلسـالمية، د. سـامي حمود ٣٢٣٢، ، 
والمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي والمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي ٣١٣١، والمعامالت المالية ، والمعامالت المالية 

المعاصرة في الفقه اإلسالمي، د. محمد عثمان شبير المعاصرة في الفقه اإلسالمي، د. محمد عثمان شبير ٢٦٢٢٦٢.



٥٦٥٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

على إطالقه، وعرفوا البنك بأنه: مؤسسة تقوم بعمليات االقتراض واإلقراضعلى إطالقه، وعرفوا البنك بأنه: مؤسسة تقوم بعمليات االقتراض واإلقراض(١). وقد . وقد 
ف» العربية مقاربة لكلمـة «بنك» األعجميـة، ويمكن أن تقوم  ف» العربية مقاربة لكلمـة «بنك» األعجميـة، ويمكن أن تقوم ذكـروا أن كلمة «مصـرِ ذكـروا أن كلمة «مصـرِ

مقامهامقامها(٢). . 
لت  مِ لت وعلـى أية حال فالكلمـة األعجمية إذا انتقلـت إلى اللغة العربية، واسـتُعْ مِ وعلـى أية حال فالكلمـة األعجمية إذا انتقلـت إلى اللغة العربية، واسـتُعْ
ف معناها فال غضاضة في استعمالها، وهو أمر  رِ ف معناها فال غضاضة في استعمالها، وهو أمر ودارت على األلسـنة وفي الكتب وعُ رِ ودارت على األلسـنة وفي الكتب وعُ

سائغ في عامة اللغات سائغ في عامة اللغات (٣). . 
ـا على هذه  ـا على هذه فـال يظهـر لي أن هناك أدنـى غضاضة في اسـتعمال كلمة بنك علمً فـال يظهـر لي أن هناك أدنـى غضاضة في اسـتعمال كلمة بنك علمً

المؤسسات المالية.المؤسسات المالية.
ـا عند علمـاء االقتصاد فقـد ذكـر االقتصاديون  ـا عند علمـاء االقتصاد فقـد ذكـر االقتصاديون وأمـا تعريـف البنـك اصطالحً وأمـا تعريـف البنـك اصطالحً
ا، وعامة هذه التعريفات متقاربـة المعنى وإن اختلفت في العبارة،  ا، وعامة هذه التعريفات متقاربـة المعنى وإن اختلفت في العبارة، تعريفـات كثيرة جدً تعريفـات كثيرة جدً

ومن تلك التعريفات:ومن تلك التعريفات:
البنك: المؤسسـة التي تتوسـط بين طرفين لديهما إمكانات أو حاجات البنك: المؤسسـة التي تتوسـط بين طرفين لديهما إمكانات أو حاجات   – –١
متقابلـة مختلفـة يقوم البنـك بتثميرها أو جمعها أو توصيلهـا أو تنميتها متقابلـة مختلفـة يقوم البنـك بتثميرها أو جمعها أو توصيلهـا أو تنميتها 

أو  تنفيذها للوصول إلى هدف أفضل، ولقاء ربح مناسبأو  تنفيذها للوصول إلى هدف أفضل، ولقاء ربح مناسب(٤).
وقيـل: هي مؤسسـات مالية وسـيطة تقـوم بتجميـع مدخـرات األفراد وقيـل: هي مؤسسـات مالية وسـيطة تقـوم بتجميـع مدخـرات األفراد   – –٢
ا، وتسـتخدمها فـي إقراض  ا، وتسـتخدمها فـي إقراض والوحـدات االقتصاديـة التي تحقـق فائضً والوحـدات االقتصاديـة التي تحقـق فائضً

ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون ٧١٧١/١. ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون    (١)
ينظر: المرجع السابق ٥١٦٥١٦/٢. ينظر: المرجع السابق    (٢)

ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣٢٣٢/٢ – – ٤٢٤٢. ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي    (٣)
ينظر: البنوك في العالم، جعفر الجزار ٧٠٧٠. ينظر: البنوك في العالم، جعفر الجزار    (٤)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٥٧٥٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

األفراد والمشروعات ذات العجزاألفراد والمشروعات ذات العجز(١).
وقيل: هي مؤسسة تحترف تلقي األموال من األفراد والهيئات على وجه وقيل: هي مؤسسة تحترف تلقي األموال من األفراد والهيئات على وجه   – –٣
التملـك لترد مثلها عنـد الطلب أو بعد أجل، وتسـتخدمها في عمليات التملـك لترد مثلها عنـد الطلب أو بعد أجل، وتسـتخدمها في عمليات 
االئتمان أو الخدمات المصرفية أو غيرها من األنشـطة التي تنص عليها االئتمان أو الخدمات المصرفية أو غيرها من األنشـطة التي تنص عليها 

النظم واللوائح المصرفيةالنظم واللوائح المصرفية(٢).
وكل هذه التعريفات االقتصادية توضح المقصود بالبنك، واألعمال األساسية وكل هذه التعريفات االقتصادية توضح المقصود بالبنك، واألعمال األساسية 

التي يقوم بها.التي يقوم بها.
وأما كلمة «تعاوني» فالياء للنسبة، وكلمة تعاون في اللغة العربية بمعنى الظهير وأما كلمة «تعاوني» فالياء للنسبة، وكلمة تعاون في اللغة العربية بمعنى الظهير 
أو الظهـر على األمر، ويطلق على الواحـد واالثنين والجمع والذكر واألنثى، وتعاون أو الظهـر على األمر، ويطلق على الواحـد واالثنين والجمع والذكر واألنثى، وتعاون 

ا(٣). االقوم واعتونوا واعتانوا: إذا أعان بعضهم بعضً القوم واعتونوا واعتانوا: إذا أعان بعضهم بعضً
وأمـا التعـاون عند علمـاء االقتصـاد، فإنهم متفقـون على مفهوم عـام وهو أن وأمـا التعـاون عند علمـاء االقتصـاد، فإنهم متفقـون على مفهوم عـام وهو أن 

ا واالستعداد للمساعدة(٤). ا واالستعداد للمساعدةالتعاون يعني العمل معً التعاون يعني العمل معً
وبعـد االتفـاق على هذا المفهـوم العام الذي هو أقرب إلـى التعريف اللغوي، وبعـد االتفـاق على هذا المفهـوم العام الذي هو أقرب إلـى التعريف اللغوي، 
ا  ا تعـددت محـاوالت علماء االقتصـاد لوضع تعريف جامـع مانع للتعـاون، لكن كثيرً تعـددت محـاوالت علماء االقتصـاد لوضع تعريف جامـع مانع للتعـاون، لكن كثيرً
مـن هـذه المحاوالت لم توفَّـق، وذلك نتيجة لكثـرة التجارب والتطبيقـات واألفكار مـن هـذه المحاوالت لم توفَّـق، وذلك نتيجة لكثـرة التجارب والتطبيقـات واألفكار 
التعاونيـة، بحيـث يصعـب معها وضـع تعريف شـامل جامـع مانع، وسـبب ذلك أن التعاونيـة، بحيـث يصعـب معها وضـع تعريف شـامل جامـع مانع، وسـبب ذلك أن 

ينظر: النقود والمصارف، د. محمود الوادي وآخرون ١٠٥١٠٥. ينظر: النقود والمصارف، د. محمود الوادي وآخرون    (١)
ينظـر: مسـؤولية البنك التجاري عن أعمالـه المصرفية في الفقه والنظام، د. محمد شـعيب  ينظـر: مسـؤولية البنك التجاري عن أعمالـه المصرفية في الفقه والنظام، د. محمد شـعيب    (٢)

.١١١١
ينظر: تهذيب اللغة لألزهري ٢٠٢٢٠٢/٣ مادة «عان»، ولسـان العرب  مادة «عان»، ولسـان العرب ١٧٢١٧٢/١٧١٧ مادة «عون»،  مادة «عون»،  ينظر: تهذيب اللغة لألزهري    (٣)

وتاج العروس وتاج العروس ٢٨٥٢٨٥/٩. . 
ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ١٩١٩. ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (٤)



٥٨٥٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

النشـاطات التعاونية تدخل في جميع أوجه النشـاط اإلنساني والذي تغلغل في جميع النشـاطات التعاونية تدخل في جميع أوجه النشـاط اإلنساني والذي تغلغل في جميع 
دول العالم، إضافة إلى تأثر هذا النشاط بالبيئة والظروف المحيطةدول العالم، إضافة إلى تأثر هذا النشاط بالبيئة والظروف المحيطة(١).

ولعلي أذكر هنا أبرز وأشهر التعريفات للتعاون:ولعلي أذكر هنا أبرز وأشهر التعريفات للتعاون:
التعاون: عبارة عن اشـتراك شخصين أو أكثر في أداء عمل بحيث يعمل التعاون: عبارة عن اشـتراك شخصين أو أكثر في أداء عمل بحيث يعمل   – –١
الفرد فيه لمصلحة الجماعة، كما تعمل الجماعة لمصلحة الفرد فيستفيد الفرد فيه لمصلحة الجماعة، كما تعمل الجماعة لمصلحة الفرد فيستفيد 

الفرد من عمل الجماعة كما تستفيد الجماعة من عمل الفردالفرد من عمل الجماعة كما تستفيد الجماعة من عمل الفرد(٢).
وقيـل: هي تلـك المشـروعات التي يرغـب أعضاؤها فـي القيام بعمل وقيـل: هي تلـك المشـروعات التي يرغـب أعضاؤها فـي القيام بعمل   – –٢
مشـترك وتوزيع األرباح الناتجة فيما بينهم على نحو أعدل مما هو متبع مشـترك وتوزيع األرباح الناتجة فيما بينهم على نحو أعدل مما هو متبع 

في المشروعات العادية وتصل إلى ذلك عن طريق إلغاء الوسيطفي المشروعات العادية وتصل إلى ذلك عن طريق إلغاء الوسيط(٣).
وقيـل: هـو ترابـط مجموعـة مـن األفـراد علـى أسـاس مـن الحقـوق وقيـل: هـو ترابـط مجموعـة مـن األفـراد علـى أسـاس مـن الحقـوق   – –٣
والواجبـات المتسـاوية، لمواجهة أو للتغلب على مـا قد يعترضهم من والواجبـات المتسـاوية، لمواجهة أو للتغلب على مـا قد يعترضهم من 
المشـكالت االقتصاديـة أو االجتماعيـة أو السياسـية أو القانونية ذات المشـكالت االقتصاديـة أو االجتماعيـة أو السياسـية أو القانونية ذات 
االرتباط المباشـر بمستو معيشـتهم االقتصادية سـواء أكانوا منتجين االرتباط المباشـر بمستو معيشـتهم االقتصادية سـواء أكانوا منتجين 

أو  مستهلكينأو  مستهلكين(٤).
وقيـل: هو تجميع واتحاد بعض األشـخاص وجهودهم بغرض تحقيق وقيـل: هو تجميع واتحاد بعض األشـخاص وجهودهم بغرض تحقيق   – –٤
هدف مشترك، وذلك بأقل تكلفة ممكنة بهدف رفع المستو االجتماعي هدف مشترك، وذلك بأقل تكلفة ممكنة بهدف رفع المستو االجتماعي 
ينظـر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ينظـر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ١٩١٩، واالقتصاد التعاوني الزراعي، د. يحيى بكور ، واالقتصاد التعاوني الزراعي، د. يحيى بكور   (١)
٤٤٤٤، والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ، والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٥.

ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ١٩١٩. ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (٢)
ينظر: المرجع السابق ٢٠٢٠. ينظر: المرجع السابق    (٣)

ينظر: الجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ينظر: الجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٧.  (٤)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٥٩٥٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

لألعضاء عن طريق زيادة الدخل أو االقتصاد في التكاليفلألعضاء عن طريق زيادة الدخل أو االقتصاد في التكاليف(١).
ا للتعـاون وإن كانت ال تخلو من  ا عامً ا للتعـاون وإن كانت ال تخلو من وهـذه التعريفـات وغيرها تعطي تصـورً ا عامً وهـذه التعريفـات وغيرها تعطي تصـورً
ا عديـدة ومتباينة من  ا لكونهـا أرادت أن تشـمل أنواعً ا عديـدة ومتباينة من بعـض العيـوب والقـوادح؛ نظرً ا لكونهـا أرادت أن تشـمل أنواعً بعـض العيـوب والقـوادح؛ نظرً
التعاونيـات ذات األهـداف المختلفة، ولذلك فقد اتجه بعـض االقتصاديين إلى عدم التعاونيـات ذات األهـداف المختلفة، ولذلك فقد اتجه بعـض االقتصاديين إلى عدم 
تعريـف التعاون بشـكل عـام، واالقتصار على تعريـف كل فرع من فـروع التعاونيات تعريـف التعاون بشـكل عـام، واالقتصار على تعريـف كل فرع من فـروع التعاونيات 
فون التعاون االسـتهالكي، والتعاون اإلنتاجـي، والتعاون االئتماني،  رِّ فون التعاون االسـتهالكي، والتعاون اإلنتاجـي، والتعاون االئتماني، علـى حدة، فيُعَ رِّ علـى حدة، فيُعَ

والتعاون الزراعي، والتعاون الحرفي... وهكذاوالتعاون الزراعي، والتعاون الحرفي... وهكذا(٢).
ا،  ا، وبعـد تعريف «البنك التعاوني» باعتبار مفرديه انتقل إلى تعريفه باعتباره علمً وبعـد تعريف «البنك التعاوني» باعتبار مفرديه انتقل إلى تعريفه باعتباره علمً

وقد ذكر علماء االقتصاد التعاوني جملة من التعريفات أبرزها ما يأتي:وقد ذكر علماء االقتصاد التعاوني جملة من التعريفات أبرزها ما يأتي:
ا، ويسـهمون  ا، ويسـهمون  منشـأة تتكون مـن أعضـاء يتعاونون معً البنـك التعاونـي:البنـك التعاونـي: منشـأة تتكون مـن أعضـاء يتعاونون معً  – –١
ـزون تعاملهم معه في نفس  ـزون تعاملهم معه في نفس فـي تكوين رأس مـال البنك ويديرونه ويركِّ فـي تكوين رأس مـال البنك ويديرونه ويركِّ
ا للنظريـة العامة للتعاون،  ا للنظريـة العامة للتعاون، ما  شـرعت لـه البنوك من أعمـال، وذلك طبقً ما  شـرعت لـه البنوك من أعمـال، وذلك طبقً
ن األعضـاء مشـروعهم ليـؤدي لهـم مـا يحتاجـون إليه  ن األعضـاء مشـروعهم ليـؤدي لهـم مـا يحتاجـون إليه وهـي أن يُكـوِّ وهـي أن يُكـوِّ
مـن أعمال بشـكل مميز مـن حيث تيسـير التعامل وخفـض التكاليف، مـن أعمال بشـكل مميز مـن حيث تيسـير التعامل وخفـض التكاليف، 

وحمايتهم من الوسائل االستغالليةوحمايتهم من الوسائل االستغاللية(٣).
وقيـل: هي مؤسسـة ماليـة تعاونية تعبئ مدخـرات أعضائهـا وتقرضها وقيـل: هي مؤسسـة ماليـة تعاونية تعبئ مدخـرات أعضائهـا وتقرضها   – –٢

ا(٤). األعضائها أيضً ألعضائها أيضً
ينظـر: تعاونيات اإلقـراض واالدخار البديل الجاهز والمناسـب للتمويـل األصغر، محمد  ينظـر: تعاونيات اإلقـراض واالدخار البديل الجاهز والمناسـب للتمويـل األصغر، محمد    (١)

الفاتح العتيبي، صحيفة الحوار المتمدن، العدد الفاتح العتيبي، صحيفة الحوار المتمدن، العدد ٢٠٢٢٢٠٢٢، بتاريخ ، بتاريخ ٢٠٠٧٢٠٠٧/٨/٢٩٢٩م.م.
ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ٢٤٢٤. ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (٢)
ينظر: البنوك التعاونية، أحمد زكي اإلمام ١٩١٩. ينظر: البنوك التعاونية، أحمد زكي اإلمام    (٣)

ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ٦١٧٦١٧. ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير    (٤)



٦٠٦٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ونُونَ في  كُ ونُونَ في وقيـل: هـي عبارة عن كيـان مالي ينتمـي ألعضائه والذيـن يَ كُ وقيـل: هـي عبارة عن كيـان مالي ينتمـي ألعضائه والذيـن يَ  – –٣
ا لبنوكهم(١). كً الَّ ا لبنوكهمالوقت نفسه مُ كً الَّ الوقت نفسه مُ

وقيـل: هـي عبارة عن مؤسسـة مسـتقلة مكونـة من عدة أشـخاص يتم وقيـل: هـي عبارة عن مؤسسـة مسـتقلة مكونـة من عدة أشـخاص يتم   – –٤
توحدهم بشـكل طوعـي، وذلك مـن أجل تلبيـة االحتياجـات الثقافية توحدهم بشـكل طوعـي، وذلك مـن أجل تلبيـة االحتياجـات الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية المشتركة، وذلك من خالل القيام بمشروعات واالجتماعية واالقتصادية المشتركة، وذلك من خالل القيام بمشروعات 

مشتركة يتم السيطرة عليها بشكل ديمقراطيمشتركة يتم السيطرة عليها بشكل ديمقراطي(٢).
سـها أفراد  سـها أفراد وقيـل: هي منشـأة رسـمية ماليـة تعاونية غيـر حكومية، يؤسِّ وقيـل: هي منشـأة رسـمية ماليـة تعاونية غيـر حكومية، يؤسِّ  – –٥
تعاونيـون أو جمعيـات تعاونيـة وفق نظـام االكتتاب التعاونـي، وتقدم تعاونيـون أو جمعيـات تعاونيـة وفق نظـام االكتتاب التعاونـي، وتقدم 
خدمـات مصرفية كاملـة لألعضاء بإجراءات ميسـرة وفوائـد منخفضة خدمـات مصرفية كاملـة لألعضاء بإجراءات ميسـرة وفوائـد منخفضة 
وفـق الرؤية التي وضعها المؤسسـون، وبـإدارة ديمقراطية حقيقية وفق وفـق الرؤية التي وضعها المؤسسـون، وبـإدارة ديمقراطية حقيقية وفق 

رؤية تعاونية غير هادفة للربح في األصلرؤية تعاونية غير هادفة للربح في األصل(٣).
ـظ أن التعريـف الثاني والثالث  لْحَ ـظ أن التعريـف الثاني والثالث وعنـد النظـر الفاحص في هـذه التعريفات يُ لْحَ وعنـد النظـر الفاحص في هـذه التعريفات يُ
ق على البنـوك التجارية  دُ ق على البنـوك التجارية والرابـع غيـر جامعة وال مانعة وال كاشـفة للمقصـود، وتَصْ دُ والرابـع غيـر جامعة وال مانعة وال كاشـفة للمقصـود، وتَصْ
ا مـن صور التعاون  ا مـن صور التعاون والمؤسسـات الربحيـة، مع كون التعريف الرابع عاما يشـمل كثيرً والمؤسسـات الربحيـة، مع كون التعريف الرابع عاما يشـمل كثيرً

وال  يختص بالبنوك التعاونية.وال  يختص بالبنوك التعاونية.
ف بـه البنـك التعاوني؛  رِّ ف بـه البنـك التعاوني؛ وأمـا التعريـف األول والخامـس فهمـا أحسـن مـا عُ رِّ وأمـا التعريـف األول والخامـس فهمـا أحسـن مـا عُ
لشـمولهما لكثيـر مما يميز البنك التعاوني عن غيـره، وإن كان التعريف الخامس أكثر لشـمولهما لكثيـر مما يميز البنك التعاوني عن غيـره، وإن كان التعريف الخامس أكثر 
ف، مما جعل تمييز البنك التعاوني عن  ا للقيود الدقيقة التي وضعها المعرِّ ف، مما جعل تمييز البنك التعاوني عن ضبطًـا؛ نظرً ا للقيود الدقيقة التي وضعها المعرِّ ضبطًـا؛ نظرً

Co-operative banking in India p 36Co-operative banking in India p 36 :ينظر ينظر:    (١)
Cooperative Banks In Europe. Wim Fonteyne p 6Cooperative Banks In Europe. Wim Fonteyne p 6 :ينظر ينظر:    (٢)

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، أ.د. عبد الله آل سيف ٣٦٥٣٦٥. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، أ.د. عبد الله آل سيف    (٣)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٦١٦١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا لذلك فسأشرح هذا التعريف وأبيِّن محترزاته. ا، ونظرً ا يسيرً ا لذلك فسأشرح هذا التعريف وأبيِّن محترزاته.غيره أمرً ا، ونظرً ا يسيرً غيره أمرً
«منشـأة رسـمية» أي أنها جهـة معترف بهـا وحاصلة على ترخيـص حكومي، «منشـأة رسـمية» أي أنها جهـة معترف بهـا وحاصلة على ترخيـص حكومي، 
ويخـرج بهذا القيد الجهات غير المعترف بها، كما يخرج بذلك التعاون الذي يحصل ويخـرج بهذا القيد الجهات غير المعترف بها، كما يخرج بذلك التعاون الذي يحصل 

بين األفراد بصفة شخصية.بين األفراد بصفة شخصية.
«ماليـة» أي أن عملهـا فـي الجانب المالي، وهـذا يخرج الجهات غيـر المالية «ماليـة» أي أن عملهـا فـي الجانب المالي، وهـذا يخرج الجهات غيـر المالية 

كالجمعيات التعاونية االستهالكية واإلنتاجية ونحوها.كالجمعيات التعاونية االستهالكية واإلنتاجية ونحوها.
«تعاونيـة» أي أنها قائمة وفـق المبادئ التعاونية، وهذا يخـرج البنوك التجارية «تعاونيـة» أي أنها قائمة وفـق المبادئ التعاونية، وهذا يخـرج البنوك التجارية 

والخيرية.والخيرية.
ت لالكتتاب  تِحَ ت لالكتتاب «غيـر حكوميـة» يخرج البنوك الحكوميـة االجتماعيـة إال إذا فُ تِحَ «غيـر حكوميـة» يخرج البنوك الحكوميـة االجتماعيـة إال إذا فُ

للجهات التعاونية.للجهات التعاونية.
«يؤسسـها أفراد تعاونيـون أو جمعيات تعاونية» يخرج الجهات التي يؤسسـها «يؤسسـها أفراد تعاونيـون أو جمعيات تعاونية» يخرج الجهات التي يؤسسـها 
بعض األثرياء لتمويل ذوي الدخل المحدود بصيغ تمويلية مناسـبة كمؤسسـات دعم بعض األثرياء لتمويل ذوي الدخل المحدود بصيغ تمويلية مناسـبة كمؤسسـات دعم 

المشاريع الصغيرةالمشاريع الصغيرة(١). . 
«وفـق نظام االكتتاب التعاوني» بيان لطريقة تأسـيس البنك وجمع رأس المال «وفـق نظام االكتتاب التعاوني» بيان لطريقة تأسـيس البنك وجمع رأس المال 

عن طريق المساهمة «االكتتاب».عن طريق المساهمة «االكتتاب».
«ويقـدم خدمـات مصرفية كاملـة لألعضاء» بيـان للعمل الذي يقـوم به البنك «ويقـدم خدمـات مصرفية كاملـة لألعضاء» بيـان للعمل الذي يقـوم به البنك 
التعاونـي، وأنـه ال يقل عن الخدمـات التي تقدمهـا البنوك التجارية فـي الغالب، كما التعاونـي، وأنـه ال يقل عن الخدمـات التي تقدمهـا البنوك التجارية فـي الغالب، كما 
يبيـن أن هناك أعضاء للبنك يحصلون على خدمـات كاملة بخالف العمالء العاديين، يبيـن أن هناك أعضاء للبنك يحصلون على خدمـات كاملة بخالف العمالء العاديين، 

فالمتعاملون مع البنك إما أعضاء أو عمالء.فالمتعاملون مع البنك إما أعضاء أو عمالء.
ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٣٦٥٣٦٥، ، ٣٦٦٣٦٦. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (١)



٦٢٦٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا جوهريا بين البنوك  ا جوهريا بين البنوك «بإجراءات ميسـرة وفوائد منخفضة» وهذا القيد يبيـن فرقً «بإجراءات ميسـرة وفوائد منخفضة» وهذا القيد يبيـن فرقً
التعاونيـة والتجاريـة، فالتعاونيـة تقوم على أسـاس تيسـير اإلجراءات علـى أعضائها التعاونيـة والتجاريـة، فالتعاونيـة تقوم على أسـاس تيسـير اإلجراءات علـى أعضائها 
ا قليلة لضمان تشغيل البنك واستمراريته. ا قليلة لضمان تشغيل البنك واستمراريته. قدر اإلمكان إال رسومً وتخفيض الفوائدوتخفيض الفوائد(١) قدر اإلمكان إال رسومً

«وفق الرؤية التي وضعها المؤسسون» بيان لتنوع تخصصات البنوك التعاونية، «وفق الرؤية التي وضعها المؤسسون» بيان لتنوع تخصصات البنوك التعاونية، 
فمنهـا البنوك التعاونية الصناعية، ومنهـا الزراعية، ومنها البنوك التعاونية العامة، وهذا فمنهـا البنوك التعاونية الصناعية، ومنهـا الزراعية، ومنها البنوك التعاونية العامة، وهذا 

ع بسبب اختالف أهداف مؤسسيها. ع بسبب اختالف أهداف مؤسسيها.التنوُّ التنوُّ
«بإدارة ديمقراطية» وهذا قيد مهم لبيان أحد الفروق المهمة بين البنك التعاوني «بإدارة ديمقراطية» وهذا قيد مهم لبيان أحد الفروق المهمة بين البنك التعاوني 
والتجاري، فالتجاري يسـيطر عليه أصحاب كبار رؤوس األموال، بخالف التعاوني، والتجاري، فالتجاري يسـيطر عليه أصحاب كبار رؤوس األموال، بخالف التعاوني، 

فلكل عضو صوت واحد سواء أكثرت أسهمه أو قلت دون محاباة ألحد.فلكل عضو صوت واحد سواء أكثرت أسهمه أو قلت دون محاباة ألحد.
ـا مهما بين البنك  ـا مهما بين البنك «وال يهـدف للربح بالدرجة األولـى» وهذا قيد آخر يبين فرقً «وال يهـدف للربح بالدرجة األولـى» وهذا قيد آخر يبين فرقً
التعاوني وغيره، فالتعاوني ال يهدف إلى الربح بالدرجة األولى، بل الربح تابع للهدف التعاوني وغيره، فالتعاوني ال يهدف إلى الربح بالدرجة األولى، بل الربح تابع للهدف 
الرئيس وهو التعاون، والقصد من الربح تشـجيع األعضاء وضمان استمرار التشغيل، الرئيس وهو التعاون، والقصد من الربح تشـجيع األعضاء وضمان استمرار التشغيل، 
وبهـذا يفارق التجـاري الذي يهدف إلى الربـح، والخيري الذي ال يهـدف إلى الربح وبهـذا يفارق التجـاري الذي يهدف إلى الربـح، والخيري الذي ال يهـدف إلى الربح 

، والحكومي الذي يقدم خدمات للمواطن كواجب وطني(٢). ، والحكومي الذي يقدم خدمات للمواطن كواجب وطنيأصالً أصالً
وبعـد الفراغ مـن بيان معنى البنـك التعاوني ال بد من الوقـوف عند ثالثة أمور وبعـد الفراغ مـن بيان معنى البنـك التعاوني ال بد من الوقـوف عند ثالثة أمور 

مهمة، وهي:مهمة، وهي:
عند التأمل واالسـتقصاء لحـال البنوك التعاونية فـي العالم يُالحظ أنها عند التأمل واالسـتقصاء لحـال البنوك التعاونية فـي العالم يُالحظ أنها   – –١
ى  ى تختلف في مد تطبيقها للمبادئ التعاونية، ولذلك فهناك بنوك تتسمَّ تختلف في مد تطبيقها للمبادئ التعاونية، ولذلك فهناك بنوك تتسمَّ
ا، وسيأتي الكالم مفصالً حولها بإذن  الفوائد التي تأخذها البنوك على القروض محرمة شرعً ا، وسيأتي الكالم مفصالً حولها بإذن   الفوائد التي تأخذها البنوك على القروض محرمة شرعً  (١)

الله.الله.
ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٣٦٥٣٦٥، ، ٣٦٦٣٦٦. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٢)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٦٣٦٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بالتعاونيـة وهي في الواقع ليسـت كذلك، إما لكونهـا كانت تعاونية ثم بالتعاونيـة وهي في الواقع ليسـت كذلك، إما لكونهـا كانت تعاونية ثم 
تحولـت إلـى تجارية، أو لكـون أنظمة البلد الذي هي فيـه تجبرها على تحولـت إلـى تجارية، أو لكـون أنظمة البلد الذي هي فيـه تجبرها على 
عدم تطبيق بعض المبادئ التعاونية، فتلجأ إلى تطبيق ما ال يتعارض مع عدم تطبيق بعض المبادئ التعاونية، فتلجأ إلى تطبيق ما ال يتعارض مع 
ى بالبنك التعاوني يعدّ  ى بالبنك التعاوني يعدّ النظام وتترك ما عداه، ولذلك فليس كل مَن تسمَّ النظام وتترك ما عداه، ولذلك فليس كل مَن تسمَّ

تعاونيا في الحقيقة، بل ال بد من معرفة واقعه وعمله.تعاونيا في الحقيقة، بل ال بد من معرفة واقعه وعمله.
أن التعـاون يختلف من بلد آلخر، ففـي بعض البلدان يعتبر منح الفقراء أن التعـاون يختلف من بلد آلخر، ففـي بعض البلدان يعتبر منح الفقراء   – –٢
ـا مـن التعاون؛ ألن البنوك التجاريـة ال تمنحهم أي قروض لعدم  ـا مـن التعاون؛ ألن البنوك التجاريـة ال تمنحهم أي قروض لعدم قروضً قروضً
وجـود الضمانات الكافيـة، وفي بلدان أخر أصبـح الفقراء يحصلون وجـود الضمانات الكافيـة، وفي بلدان أخر أصبـح الفقراء يحصلون 
على القروض بيسـر من البنوك التجارية، فصارت البنوك التعاونية تقدم على القروض بيسـر من البنوك التجارية، فصارت البنوك التعاونية تقدم 

.لهم تسهيالت في جوانب أخر.لهم تسهيالت في جوانب أخر
البنـوك التعاونية في كثير من األحيـان تكون صغيرة مقتصرة على نطاق البنـوك التعاونية في كثير من األحيـان تكون صغيرة مقتصرة على نطاق   – –٣
ا، وهذا هو سـبب كثرة عـدد البنوك  ا، وهذا هو سـبب كثرة عـدد البنوك معيـن، ولذلـك فال تجد لهـا فروعً معيـن، ولذلـك فال تجد لهـا فروعً
ا تعاونيـا خاصا بهم،  ا تعاونيـا خاصا بهم، التعاونيـة؛ ألن كل قريـة أو ريف ينشـئ أهلهـا بنكً التعاونيـة؛ ألن كل قريـة أو ريف ينشـئ أهلهـا بنكً
بخـالف البنـوك التجاريـة التـي يكـون لهـا مئـات الفروع تحت اسـم بخـالف البنـوك التجاريـة التـي يكـون لهـا مئـات الفروع تحت اسـم 

واحدواحد(١).
المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلةالمطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة

هناك ألفاظ ومصطلحات لها عالقة بمصطلح «البنك التعاوني»، ومن أبرزها:هناك ألفاظ ومصطلحات لها عالقة بمصطلح «البنك التعاوني»، ومن أبرزها:
اتحـادات ائتمانيـة اتحـادات ائتمانيـة (Credit UnionsCredit Unions) وهـي منظمات تعاونيـة وغالبًا ما  وهـي منظمات تعاونيـة وغالبًا ما   – –١
تنشأ على نطاق محصور ويجمع بين أعضائها رابط واحد وذلك كرابطة تنشأ على نطاق محصور ويجمع بين أعضائها رابط واحد وذلك كرابطة 
العمل أو المنطقة أو العقيدة ونحو ذلك، وهدفها ادخار األموال وإقراض العمل أو المنطقة أو العقيدة ونحو ذلك، وهدفها ادخار األموال وإقراض 

Cooperative banks and financial stability Heiko Hesse p9Cooperative banks and financial stability Heiko Hesse p9 :ينظر ينظر:    (١)



٦٤٦٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

األعضاء، كما توفر بعض الخدمات األخر كبطاقات السـحب اآللي، األعضاء، كما توفر بعض الخدمات األخر كبطاقات السـحب اآللي، 
ويتعـاون أعضاؤهـا في إدارة هـذا االتحاد، وقد ينيبون مـن يُديره منهم ويتعـاون أعضاؤهـا في إدارة هـذا االتحاد، وقد ينيبون مـن يُديره منهم 
ا لذلك. وهذه االتحادات أضحت  ا لذلك. وهذه االتحادات أضحت أو مـن غيرهم باألجرة إذا كان مجيدً أو مـن غيرهم باألجرة إذا كان مجيدً
ا في السـنوات األخيرة، ففي بريطانيا وحدها أكثر من ٥٨٠٥٨٠  ا في السـنوات األخيرة، ففي بريطانيا وحدها أكثر من أكثر شـيوعً أكثر شـيوعً
اتحاد ائتماني، وفـي بعض المدن البريطانية أصبح اتحاد ائتماني، وفـي بعض المدن البريطانية أصبح ٢٠٢٠% من المواطنين % من المواطنين 

أعضاء فيهاأعضاء فيها(١).
جمعيـة تعاونية للبنـاء جمعيـة تعاونية للبنـاء (Building SocietyBuilding Society) وهي منظمات تعاونية تركز  وهي منظمات تعاونية تركز   – –٢
نشـاطها على االدخـار واإلقـراض السـكني والرهـون العقارية، وهي نشـاطها على االدخـار واإلقـراض السـكني والرهـون العقارية، وهي 
ـا – – فـي بعض الـدول كبريطانيـا فـي بعض الـدول كبريطانيـا – – من العمل في السـلع من العمل في السـلع  ـا ممنوعـة نظامً ممنوعـة نظامً
والمتاجـرة بالعمالت، وفـي بريطانيا وحدها أكثر من خمسـين تعاونية والمتاجـرة بالعمالت، وفـي بريطانيا وحدها أكثر من خمسـين تعاونية 
مـن هـذا النوع، الكبـر منها لديهـا ثمانمائة فرع فـي بريطانيا، وبعض مـن هـذا النوع، الكبـر منها لديهـا ثمانمائة فرع فـي بريطانيا، وبعض 

ا(٢). االباحثين يسمي هذا النوع من التعاونيات بنوكً الباحثين يسمي هذا النوع من التعاونيات بنوكً
التمويـل  تسـمى:  والتـي  الصغيـرة  المشـروعات  تمويـل  التمويـل مؤسسـات  تسـمى:  والتـي  الصغيـرة  المشـروعات  تمويـل  مؤسسـات   – –٣
متناهـي الصغـر، أو التمويـل الصغير، أو التمويل األصغـر، والمقصود متناهـي الصغـر، أو التمويـل الصغير، أو التمويل األصغـر، والمقصود 
بهذا المصطلح تقديم التمويل المناسـب للفقراء إلنشـاء مشـروعاتهم بهذا المصطلح تقديم التمويل المناسـب للفقراء إلنشـاء مشـروعاتهم 
الصغيرة التي تتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم، ومع مرور الزمن اتسعت الصغيرة التي تتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم، ومع مرور الزمن اتسعت 

Crdeit Unions guide 2, 3Crdeit Unions guide 2, 3 :ينظر ينظر:    (١)
 Co-operatives UK John-Paul Flintoff 32 Co-operatives UK John-Paul Flintoff 32  

 Comparative study- Cooperative Banks and the Grameen Bank Model VishwasComparative study- Cooperative Banks and the Grameen Bank Model Vishwas  

 Satgar 5Satgar 5

والنقود والبنوك واالقتصاد، توماس ماير وآخرون، ترجمة د. السيد عبد الخالق ١٥٦١٥٦. والنقود والبنوك واالقتصاد، توماس ماير وآخرون، ترجمة د. السيد عبد الخالق    
Co-operatives UK John-Paul Flintoff 24, 25Co-operatives UK John-Paul Flintoff 24, 25 :ينظر ينظر:    (٢)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٦٥٦٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

دائـرة خدمـات هذه المؤسسـات ليشـمل خدمـات أخـر كاإلقراض دائـرة خدمـات هذه المؤسسـات ليشـمل خدمـات أخـر كاإلقراض 
واالدخار والتأمين، مما ال تقدمه كثير من المؤسسـات المالية التجارية واالدخار والتأمين، مما ال تقدمه كثير من المؤسسـات المالية التجارية 
ا أن المنظمات التعاونية ليست الوحيدة التي تقدم التمويل  ا أن المنظمات التعاونية ليست الوحيدة التي تقدم التمويل للفقراء، علمً للفقراء، علمً
للمشروعات الصغيرة، فكثير من الدول تحرص على المشاركة في هذا للمشروعات الصغيرة، فكثير من الدول تحرص على المشاركة في هذا 
المجال، إضافة إلى بعض األثرياء الذين يمولون المشروعات الصغيرة المجال، إضافة إلى بعض األثرياء الذين يمولون المشروعات الصغيرة 

من باب اإلحسان أو خدمة المجتمعمن باب اإلحسان أو خدمة المجتمع(١).
التعاونيـات االئتمانيـة أو تعاونيـات االئتمان واالدخـار أو الجمعيات التعاونيـات االئتمانيـة أو تعاونيـات االئتمان واالدخـار أو الجمعيات   – –٤
التعاونيـة االئتمانيـة، وهـذا المصطلـح مصطلـح عـام يشـمل جميـع التعاونيـة االئتمانيـة، وهـذا المصطلـح مصطلـح عـام يشـمل جميـع 
التعاونيـات التي تعمل في االدخار واإلقراض والتمويل، فيدخل تحت التعاونيـات التي تعمل في االدخار واإلقراض والتمويل، فيدخل تحت 

هذا االسم البنوك التعاونية واالتحادات االئتمانية التعاونية وغيرهاهذا االسم البنوك التعاونية واالتحادات االئتمانية التعاونية وغيرها(٢).
 بنـك القريـة، وهـي مؤسسـة ماليـة مصرفيـة تعاونيـة تنشـأ فـي القر بنـك القريـة، وهـي مؤسسـة ماليـة مصرفيـة تعاونيـة تنشـأ فـي القر  – –٥
واألرياف لخدمة الفقراء الذين ال تخدمهم البنوك األخر، وفكرة هذا واألرياف لخدمة الفقراء الذين ال تخدمهم البنوك األخر، وفكرة هذا 
البنـك تقوم على تكويـن مجموعات من الفقراء يتـراوح عدد أفراد كل البنـك تقوم على تكويـن مجموعات من الفقراء يتـراوح عدد أفراد كل 
ا  ا، وتنتخب هذه المجموعة شـخصً ا  شـخصً ا، وتنتخب هذه المجموعة شـخصً مجموعـة بيـن مجموعـة بيـن ٣٠٣٠ إلى  إلى ٥٠٥٠ شـخصً
منهـم ليديـر المجموعـة ويتلقـى التدريبـات الالزمـة من بنـك القرية، منهـم ليديـر المجموعـة ويتلقـى التدريبـات الالزمـة من بنـك القرية، 
ثـم يُقـرضُ البنكُ هـذه المجموعة ويشـترط عليهم ادخـار ثـم يُقـرضُ البنكُ هـذه المجموعة ويشـترط عليهم ادخـار ٢% من هذا % من هذا 
القـرض لديه، على أن تسـدد هـذه المجموعة هذا القـرض خالل فترة القـرض لديه، على أن تسـدد هـذه المجموعة هذا القـرض خالل فترة 
ينظر: اقتصاديات تمويل المشـروعات الصغيـرة، د. عبد المطلب عبد الحميد ١٩١٩، ، ١٧٦١٧٦– ينظر: اقتصاديات تمويل المشـروعات الصغيـرة، د. عبد المطلب عبد الحميد    (١)
١٧٩١٧٩، والتمويـل غيـر الرسـمي للمشـروعات الصغيـرة، د. محمـد عبد الحليـم عمر ، والتمويـل غيـر الرسـمي للمشـروعات الصغيـرة، د. محمـد عبد الحليـم عمر ١١١١، ، 

وأحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف وأحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٣٦٧٣٦٧.
ينظـر: النظـم التعاونية المقارنة وأسـاليب التنمية، د. كمال أبو الخيـر ٦٠١٦٠١–٦٠٣٦٠٣، ، ٦١٧٦١٧– ينظـر: النظـم التعاونية المقارنة وأسـاليب التنمية، د. كمال أبو الخيـر    (٢)

.٦٢١٦٢١



٦٦٦٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

محـددة محـددة – – تتراوح بين أربعة أشـهر وسـتة أشـهر تتراوح بين أربعة أشـهر وسـتة أشـهر – – وبعد ثـالث أو أربع وبعد ثـالث أو أربع 
سـنوات يكون حسـاب االدخار لهذه المجموعة قد فاق حجم القرض سـنوات يكون حسـاب االدخار لهذه المجموعة قد فاق حجم القرض 
المقدم من البنك، فتبدأ هذه المجموعة باالسـتقالل عن البنك وتقديم المقدم من البنك، فتبدأ هذه المجموعة باالسـتقالل عن البنك وتقديم 
القروض من حسابها االدخاري، وفي بعض الدول يسمى هذا النوع من القروض من حسابها االدخاري، وفي بعض الدول يسمى هذا النوع من 

البنوك «بنك الفقراء»البنوك «بنك الفقراء»(١). . 

ينظـر: اتجاهـات جديدة في تمويل مكافحـة الفقر (إعادة النظر في نظـام بنك القرية) كريج  ينظـر: اتجاهـات جديدة في تمويل مكافحـة الفقر (إعادة النظر في نظـام بنك القرية) كريج    (١)
تشرشـل وآخرون تشرشـل وآخرون ١٢١٢ – – ١٥١٥، وبنك القرية، محمد عبد المطلب هاشم، وطارق عبد العظيم ، وبنك القرية، محمد عبد المطلب هاشم، وطارق عبد العظيم 

.٩ – – ٢٢٢٢



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٦٧٦٧

الفرق بين البنك التعاوني والبنوك األخرىالفرق بين البنك التعاوني والبنوك األخرى

المطلب األول: الفرق بين البنك التعاوني والبنك المركزيالمطلب األول: الفرق بين البنك التعاوني والبنك المركزي
البنـك المركـزي هو مؤسسـة عامة البنـك المركـزي هو مؤسسـة عامة – – حكومية حكومية – – يسـتهدف تحقيـق المصلحة يسـتهدف تحقيـق المصلحة 
االقتصاديـة العامة للدولة فـي مجاله، فهو يصدر النقود ويراقـب البنوك ويحميها من االقتصاديـة العامة للدولة فـي مجاله، فهو يصدر النقود ويراقـب البنوك ويحميها من 
االنهيـار في األوقـات غير العاديـة، وذلك بقيامه بـدور الملجأ األخيـر لإلقراضاالنهيـار في األوقـات غير العاديـة، وذلك بقيامه بـدور الملجأ األخيـر لإلقراض(١)، ، 
ومـن تلك البنوك التي يراقبها البنـك التعاوني، وإن كانت رقابته لها تختلف في بعض ومـن تلك البنوك التي يراقبها البنـك التعاوني، وإن كانت رقابته لها تختلف في بعض 
الدول عن رقابة البنوك التجارية؛ ألن للتعاونيات إدارات حكومية مستقلة تتبع لوزارة الدول عن رقابة البنوك التجارية؛ ألن للتعاونيات إدارات حكومية مستقلة تتبع لوزارة 
التجـارة أو الشـؤون االجتماعيـة، ولكـن مـع ذلك ال بـد للبنك المركزي أن يشـرف التجـارة أو الشـؤون االجتماعيـة، ولكـن مـع ذلك ال بـد للبنك المركزي أن يشـرف 
ويتابع السياسة النقدية للبنك التعاوني، فإشراف البنك المركزي على البنوك التعاونية ويتابع السياسة النقدية للبنك التعاوني، فإشراف البنك المركزي على البنوك التعاونية 
خاضـع لنظام الدولـة، ففي دول أوروبا مثالً تخضع البنوك التعاونية إلشـراف تام من خاضـع لنظام الدولـة، ففي دول أوروبا مثالً تخضع البنوك التعاونية إلشـراف تام من 
البنـك المركزيالبنـك المركزي(٢)، وفي بعض الدول األخر ، وفي بعض الدول األخر – – كالدول األفريقية كالدول األفريقية – – البنك المركزي البنك المركزي 

ينظر: اقتصاديات البنوك، د. أحمد دغيم ١٥١٥. ينظر: اقتصاديات البنوك، د. أحمد دغيم    (١)
ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني بين التمويل واإلدارة المالية، د. كمال أبو الخير ٦١٣٦١٣. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني بين التمويل واإلدارة المالية، د. كمال أبو الخير    (٢)

Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p51Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p51  

Managing District Central Cooperative Banks p3Managing District Central Cooperative Banks p3  

 Cooperative banking in India p36Cooperative banking in India p36   =



٦٨٦٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

جزء من منظومة تشـرف على البنوك التعاونية، فوزارة التجارة ووزارة المالية والبنك جزء من منظومة تشـرف على البنوك التعاونية، فوزارة التجارة ووزارة المالية والبنك 
المركزي كلٌّ يقوم بجانب من اإلشراف على البنوك التعاونيةالمركزي كلٌّ يقوم بجانب من اإلشراف على البنوك التعاونية(١).

والبنك المركزي يتشـابه إلـى حد كبير مع البنك التعاوني فـي أنهما ال يهدفان والبنك المركزي يتشـابه إلـى حد كبير مع البنك التعاوني فـي أنهما ال يهدفان 
إلى تحقيق الربح وإنما أرباحهما نتيجة عارضة للغرض األساس الذي يرميان إليهإلى تحقيق الربح وإنما أرباحهما نتيجة عارضة للغرض األساس الذي يرميان إليه(٢)، ، 

وما يحدث من ربح فهو تبع لذلك.وما يحدث من ربح فهو تبع لذلك.
والبنك المركزي يسـن بعض القوانين التي تراعي البنوك التعاونية أو يسـتثنيها والبنك المركزي يسـن بعض القوانين التي تراعي البنوك التعاونية أو يسـتثنيها 

من بعض القوانينمن بعض القوانين(٣).
وبنـاء على هذا العـرض يتلخص أن البنك المركزي يختلـف عن التعاوني في وبنـاء على هذا العـرض يتلخص أن البنك المركزي يختلـف عن التعاوني في 

عدة أشياء:عدة أشياء:
البنك المركزي بنك حكومي، والبنك التعاوني بنك أهلي.البنك المركزي بنك حكومي، والبنك التعاوني بنك أهلي.  – –١

البنـك المركزي يهـدف إلى إصدار النقـود ومراقبة البنوك واإلشـراف البنـك المركزي يهـدف إلى إصدار النقـود ومراقبة البنوك واإلشـراف   – –٢
العـام عليهـا، وأما البنـك التعاوني فهدفه تقديم خدمـات مصرفية بأقل العـام عليهـا، وأما البنـك التعاوني فهدفه تقديم خدمـات مصرفية بأقل 

هامش ربح.هامش ربح.
البنك المركزي له سلطة إشرافية على البنوك، ومنها البنوك التعاونية.البنك المركزي له سلطة إشرافية على البنوك، ومنها البنوك التعاونية.  – –٣

ا للتعاوني. ا للتعاوني.البنك المركزي ال يقبل ودائع األفراد خالفً البنك المركزي ال يقبل ودائع األفراد خالفً  – –٤

البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٢٦٢٦، ، ٢٧٢٧، ، ٣٤٤٣٤٤. البنوك التعاونية، زكي اإلمام =   =
ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، ١٢٠١٢٠، ، ١٥٩١٥٩. .  ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس،    (١)

ينظر: اقتصاديات البنوك، د. أحمد دغيم ١٥١٥. ينظر: اقتصاديات البنوك، د. أحمد دغيم    (٢)
Cooperative Banks and the Grameen Bank Model p8Cooperative Banks and the Grameen Bank Model p8 :ينظر ينظر:    (٣)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٦٩٦٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الثاني: الفرق بين البنك التعاوني والبنك التجاريالمطلب الثاني: الفرق بين البنك التعاوني والبنك التجاري
يتفق البنـك التعاوني والتجاري في تقديم الخدمـات المصرفية لعمالئهمايتفق البنـك التعاوني والتجاري في تقديم الخدمـات المصرفية لعمالئهما(١)، ، 

ولكنهما يختلفان في أمور كثيرة، من أبرزها:ولكنهما يختلفان في أمور كثيرة، من أبرزها:
اختـالف المبـادئ، فالبنك التجـاري قائم على مبدأ الربـح، وأما البنك اختـالف المبـادئ، فالبنك التجـاري قائم على مبدأ الربـح، وأما البنك   – –١
التعاونـي فقائم علـى مبدأ التعـاون، وهذا االختـالف يتجلى في صور التعاونـي فقائم علـى مبدأ التعـاون، وهذا االختـالف يتجلى في صور 

عديدة، منها:عديدة، منها:
البنـك التعاونـي يقـدم الخدمـات المصرفيـة المختلفـة بأيسـر البنـك التعاونـي يقـدم الخدمـات المصرفيـة المختلفـة بأيسـر  أ– – 
الطـرق وأقل التكاليف وليس هدفه الربح وإنما خدمة األعضاء، الطـرق وأقل التكاليف وليس هدفه الربح وإنما خدمة األعضاء، 
بخالف البنـك التجاري فهو يهدف إلى الحصول على أكبر قدر بخالف البنـك التجاري فهو يهدف إلى الحصول على أكبر قدر 

من األرباح دون النظر إلى غيرهامن األرباح دون النظر إلى غيرها(٢).
البنـك التعاوني يهتـم بأعضائه، ولذلك فهو يجعـل من أولوياته البنـك التعاوني يهتـم بأعضائه، ولذلك فهو يجعـل من أولوياته  ب– – 
تقديم التمويل الميسر بصيغ مختلفة وضمانات سهلة يستطيعها تقديم التمويل الميسر بصيغ مختلفة وضمانات سهلة يستطيعها 
عامة الناس والفقراء، كما يهتم بتقديم الرأي والمشورة ألعضائه عامة الناس والفقراء، كما يهتم بتقديم الرأي والمشورة ألعضائه 
من خالل دراسة المشروعات والمساعدة في إنجازها وتسويقها من خالل دراسة المشروعات والمساعدة في إنجازها وتسويقها 
ونحـو ذلـك، بخـالف البنـك التجاري فهدفـه كسـب أكبر قدر ونحـو ذلـك، بخـالف البنـك التجاري فهدفـه كسـب أكبر قدر 
 ممكن من األرباح دون مشاركة فاعلة لخدمة العمالء؛ ألنه ير ممكن من األرباح دون مشاركة فاعلة لخدمة العمالء؛ ألنه ير

في ذلك تكلفة عليه دون عوائد تذكرفي ذلك تكلفة عليه دون عوائد تذكر(٣).
ينظر: المؤسسات المالية، د. نادية أبو فخرة ٢٣٢٣ – – ٢٤٢٤، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ٤١٤١، ،  ينظر: المؤسسات المالية، د. نادية أبو فخرة    (١)

Cooperative UK John-Paul Flintoff p17Cooperative UK John-Paul Flintoff p17و
 Cooperative Banks in Europe WimCooperative Banks in Europe Wim ينظـر: البنـوك التعاونية، زكـي اإلمـام ٤٠٤٠ – – ٤٢٤٢، و ، و ينظـر: البنـوك التعاونية، زكـي اإلمـام    (٢)

Fonteyne p19Fonteyne p19

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني بين التمويل واإلدارة المالية، د. كمال أبو الخير ٢٤٣٢٤٣، ،  ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني بين التمويل واإلدارة المالية، د. كمال أبو الخير    (٣) =



٧٠٧٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البنـك التعاوني يهتم غالبًا بمتوسـطي الدخل والفقراء، بخالف البنـك التعاوني يهتم غالبًا بمتوسـطي الدخل والفقراء، بخالف  ج– – 
البنك التجاري فاهتمامه األكبر منصب على التجارالبنك التجاري فاهتمامه األكبر منصب على التجار(١).

البنك التعاوني يشارك المساهمون فيه البنك التعاوني يشارك المساهمون فيه – – األعضاء األعضاء – – في صنع القرارات في صنع القرارات   – –٢
والتصويـت عليها، فلكل مسـاهم صـوت واحد دون النظـر إلى مقدار والتصويـت عليها، فلكل مسـاهم صـوت واحد دون النظـر إلى مقدار 
أسـهمه، بخـالف البنـك التجـاري، فالقـرارات والتصويـت عليها بيد أسـهمه، بخـالف البنـك التجـاري، فالقـرارات والتصويـت عليها بيد 

ا فقط(٢). ا فقطاألكثر أسهمً األكثر أسهمً
البنـك التعاونـي له عنايـة كبيرة بخدمـة المجتمع البنـك التعاونـي له عنايـة كبيرة بخدمـة المجتمع – – وهو مـن أهدافه وهو مـن أهدافه – –   – –٣
ولذلـك فهـو يحرص على إرشـاد عمالئـه وتعليمهم وتعليـم أطفالهم ولذلـك فهـو يحرص على إرشـاد عمالئـه وتعليمهم وتعليـم أطفالهم 
ويعاونهـم للحصـول على الرعايـة الصحيـة والتغذية المناسـبة والبيئة ويعاونهـم للحصـول على الرعايـة الصحيـة والتغذية المناسـبة والبيئة 
السـليمة إضافـة إلـى خدماتـه المصرفيـة التي تقـوم على مبـدأ النصح السـليمة إضافـة إلـى خدماتـه المصرفيـة التي تقـوم على مبـدأ النصح 
للعضـو، والتعـاون معـه للوصول إلـى ما فيـه مصلحته، فمثالً يشـجع للعضـو، والتعـاون معـه للوصول إلـى ما فيـه مصلحته، فمثالً يشـجع 
البنك التعاوني األعضاء على االدخار، ويساعدهم على بناء صناديقهم البنك التعاوني األعضاء على االدخار، ويساعدهم على بناء صناديقهم 
االدخارية، وهذه األشـياء كلها ال توجد فـي البنك التجاري إال إذا كان االدخارية، وهذه األشـياء كلها ال توجد فـي البنك التجاري إال إذا كان 

ا بذلك من الحكومة(٣). ا ماديا أو كان ملزمً ا بذلك من الحكومةسيجني من ورائها ربحً ا ماديا أو كان ملزمً سيجني من ورائها ربحً
٢٨٤٢٨٤، ، ٥٦٦٥٦٦- - ٥٦٧٥٦٧، والبنـوك التعاونيـة، زكـي اإلمـام ، والبنـوك التعاونيـة، زكـي اإلمـام ٤٠٤٠ – – ٤١٤١، وتجربة بنـك الفقراء، د. ، وتجربة بنـك الفقراء، د.   = =

 Cooperative Banking in India p37Cooperative Banking in India p37 مجدي سعيد مجدي سعيد ٢٨٢٨، و ، و
ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكي اإلمـام ٤٠٤٠، وتجربـة بنك الفقـراء، د. مجدي سـعيد ، وتجربـة بنك الفقـراء، د. مجدي سـعيد ٢٨٢٨، و، و ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكي اإلمـام    (١)

Cooperative Banks in the new Financial System Rabobank Group p15Cooperative Banks in the new Financial System Rabobank Group p15

  Cooperative Banks in Europe Cooperative Banks in Europeينظر: محاسبة الجمعيات التعاونية، د. وليد الحيالي ٢٢٢٢، و، و ينظر: محاسبة الجمعيات التعاونية، د. وليد الحيالي    (٢)
Wim Fonteyne p6, 9Wim Fonteyne p6, 9

Practive cooperative banks in local development cynthia Giagnocavo 3, 4, 5Practive cooperative banks in local development cynthia Giagnocavo 3, 4, 5 :ينظر ينظر:    (٣)
 Cooperative Banks and the GrameenCooperative Banks and the Grameenوتجربـة بنـك الفقـراء، د. مجـدي سـعيد ٢٩٢٩، و، و وتجربـة بنـك الفقـراء، د. مجـدي سـعيد    

Bank Model p13Bank Model p13



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٧١٧١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البنـوك التعاونيـة تراعـي عنـد تمويـل المشـروعات أن تكـون تلـك البنـوك التعاونيـة تراعـي عنـد تمويـل المشـروعات أن تكـون تلـك   – –٤
المشـروعات أخالقية، فهي مثـالً ترفض تمويل تجـارة الخمور والتبغ المشـروعات أخالقية، فهي مثـالً ترفض تمويل تجـارة الخمور والتبغ 
واألسـلحة، بخـالف البنـوك التجاريـة فهـي تنظـر لمـا فيـه ربـح أكبر واألسـلحة، بخـالف البنـوك التجاريـة فهـي تنظـر لمـا فيـه ربـح أكبر 

وال  يعنيها وال  يعنيها – – في الغالب في الغالب – – كون هذا المشروع أخالقيا أو الكون هذا المشروع أخالقيا أو ال(١).
البنك التعاوني يديـره أحد أعضائه أو أحد ممن يؤمن بالفكر التعاوني، البنك التعاوني يديـره أحد أعضائه أو أحد ممن يؤمن بالفكر التعاوني،   – –٥
ا غالبًا، بخالف البنك  ا، وإن أخذ راتبًا فال يكون مرتفعً ا غالبًا، بخالف البنك وقد يكون متطوعً ا، وإن أخذ راتبًا فال يكون مرتفعً وقد يكون متطوعً

التجاري فالمديرون فيه يحصلون على رواتب عالية جداالتجاري فالمديرون فيه يحصلون على رواتب عالية جدا(٢).
البنك التجاري خاضع إلشراف كامل من البنك المركزي، وأما التعاوني البنك التجاري خاضع إلشراف كامل من البنك المركزي، وأما التعاوني   – –٦
فيختلـف باختـالف أنظمـة الدول، فبعـض الدول يشـرف فيهـا البنك فيختلـف باختـالف أنظمـة الدول، فبعـض الدول يشـرف فيهـا البنك 
، وفي دول أخر تشـرف  ا كامالً ، وفي دول أخر تشـرف المركـزي على البنك التعاوني إشـرافً ا كامالً المركـزي على البنك التعاوني إشـرافً
وزارة التجارة أو الشـؤون االجتماعية على البنك التعاوني، ويشـاركها وزارة التجارة أو الشـؤون االجتماعية على البنك التعاوني، ويشـاركها 
في ذلك البنك المركزيفي ذلك البنك المركزي(٣)، وقد يكون هناك اتحاد عام للبنوك التعاونية ، وقد يكون هناك اتحاد عام للبنوك التعاونية 

يشرف على الجميع.يشرف على الجميع.
البنـوك التعاونيـة تحرص على االنتشـار في أماكـن عمالئها األضعف البنـوك التعاونيـة تحرص على االنتشـار في أماكـن عمالئها األضعف   – –٧
وهم الفقراء والفالحون، بل ترسـل لهم المندوبين في أماكنهم، وذلك وهم الفقراء والفالحون، بل ترسـل لهم المندوبين في أماكنهم، وذلك 
ـا من مبادئهـا التعاونية وحرصها على خدمـة المجتمع، بخالف  ـا من مبادئهـا التعاونية وحرصها على خدمـة المجتمع، بخالف انطالقً انطالقً

البنوك التجارية والتي توجد في المدن والمراكز السكنية الكبيرةالبنوك التجارية والتي توجد في المدن والمراكز السكنية الكبيرة(٤).
Cooperative UK John-paul Flintoff p28-29Cooperative UK John-paul Flintoff p28-29 :ينظر ينظر:    (١)

Credit unions guide p10Credit unions guide p10 :ينظر ينظر:    (٢)
. Cooperative Banks and the Grameen Bank Model p12 Cooperative Banks and the Grameen Bank Model p12  

ينظر: المطلب السابق. ينظر: المطلب السابق.   (٣)
Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p11Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p11 :ينظر ينظر:    (٤) =



٧٢٧٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الثالث: الفرق بين البنك التعاوني والبنك االستثماريالمطلب الثالث: الفرق بين البنك التعاوني والبنك االستثماري
البنك االسـتثماري هو مؤسسة وساطة مالية متخصصة في بيع وشراء األوراق البنك االسـتثماري هو مؤسسة وساطة مالية متخصصة في بيع وشراء األوراق 
المالية (األسـهم والسندات) ومساعدة الشركات على اإلدراج في السوق المالي عن المالية (األسـهم والسندات) ومساعدة الشركات على اإلدراج في السوق المالي عن 
ا تجاريا عاديا  ا تجاريا عاديا طريق تقديم الدعم المادي إضافة إلى المشورة والنصيحة، فهو ليس بنكً طريق تقديم الدعم المادي إضافة إلى المشورة والنصيحة، فهو ليس بنكً
يقبل الودائع ويمنح القروض، وإنما يمول الشركات إلصدار األسهم والسندات، وقد يقبل الودائع ويمنح القروض، وإنما يمول الشركات إلصدار األسهم والسندات، وقد 

يتعهد بشراء ما تبقى من األسهم والسندات بعد المكتتبينيتعهد بشراء ما تبقى من األسهم والسندات بعد المكتتبين(١).
وعند مقارنة هذا المفهوم مع مفهوم البنك التعاوني تتبين الفروق اآلتية:وعند مقارنة هذا المفهوم مع مفهوم البنك التعاوني تتبين الفروق اآلتية:

البنـك االسـتثماري يهدف إلـى الربـح، والتعاوني يهدف إلـى التعاون البنـك االسـتثماري يهدف إلـى الربـح، والتعاوني يهدف إلـى التعاون   – –١
ا بصفة أولية. ا بصفة أولية.وخدمة األعضاء، وليس الربح مقصودً وخدمة األعضاء، وليس الربح مقصودً

البنـك االسـتثماري ال يقـوم بكثيـر مـن الخدمـات المصرفيـة، كقبول البنـك االسـتثماري ال يقـوم بكثيـر مـن الخدمـات المصرفيـة، كقبول   – –٢
الودائع وإصدار الشـيكات والبطاقات المصرفيـة ونحو ذلك، بخالف الودائع وإصدار الشـيكات والبطاقات المصرفيـة ونحو ذلك، بخالف 

البنك التعاوني الذي يقوم بكل ذلك.البنك التعاوني الذي يقوم بكل ذلك.
البنك االسـتثماري يتعامل مع الشـركات بشـكل أسـاس، أما التعاوني البنك االسـتثماري يتعامل مع الشـركات بشـكل أسـاس، أما التعاوني   – –٣

فيتعامل مع األفراد والجمعيات التعاونية وغيرها.فيتعامل مع األفراد والجمعيات التعاونية وغيرها.
البنك االسـتثماري تتولى اإلشراف والرقابة عليه هيئة السوق المالية البنك االسـتثماري تتولى اإلشراف والرقابة عليه هيئة السوق المالية – –   – –٤
فـي كثير مـن الدول فـي كثير مـن الدول – – بخالف البنك التعاوني الذي يشـرف عليه البنك بخالف البنك التعاوني الذي يشـرف عليه البنك 

وتجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ٢٨٢٨. وتجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد =   =
ينظـر: النقـود والمصـارف، د. عقيـل جاسـم ٢٧٨٢٧٨، ، ٢٧٩٢٧٩، والمؤسسـات الماليـة المحلية ، والمؤسسـات الماليـة المحلية  ينظـر: النقـود والمصـارف، د. عقيـل جاسـم    (١)
والدوليـة، د. شـقيري نـوري وآخـرون والدوليـة، د. شـقيري نـوري وآخـرون ١٩٩١٩٩، واقتصاديات النقـود والبنوك والمؤسسـات ، واقتصاديات النقـود والبنوك والمؤسسـات 

المالية، د. محمد القريش المالية، د. محمد القريش ١١٩١١٩، ، ١٢٠١٢٠.
Cooperative Banks in the new Financial System Rabobank Group 18.Cooperative Banks in the new Financial System Rabobank Group 18.  
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المركزي أو وزارة التجارة أو الشؤون االجتماعيةالمركزي أو وزارة التجارة أو الشؤون االجتماعية(١).
البنك االسـتثماري يعتمد بشـكل كبير جدا على رأس مالـه، أما البنوك البنك االسـتثماري يعتمد بشـكل كبير جدا على رأس مالـه، أما البنوك   – –٥
األخـر تجاريـة أو تعاونيـة فرأس المـال عنصر ضمان أكثـر من كونه األخـر تجاريـة أو تعاونيـة فرأس المـال عنصر ضمان أكثـر من كونه 
عنصر اسـتخدام؛ ألنها تعتمد على الودائع (أموال الغير) واألرباح التي عنصر اسـتخدام؛ ألنها تعتمد على الودائع (أموال الغير) واألرباح التي 

تتحقق لهاتتحقق لها(٢).

ينظـر: المؤسسـات الماليـة المحليـة والدولية، د. شـقيري نـوري وآخـرون ٢٠١٢٠١، وتنظيم ، وتنظيم  ينظـر: المؤسسـات الماليـة المحليـة والدولية، د. شـقيري نـوري وآخـرون    (١)
االستثمار المصرفي في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، خالد الحافي االستثمار المصرفي في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، خالد الحافي ٢١٠٢١٠ – – ٢١٢٢١٢.

ينظر: محاضرات في التشريعات المالية والمصرفية، ممدوح الرشيدات ٩٢٩٢. ينظر: محاضرات في التشريعات المالية والمصرفية، ممدوح الرشيدات    (٢)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

نشأة البنوك التعاونية وأنواعها وأهدافها

وفيه أربعة مباحث: وفيه أربعة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: نشأة البنوك التعاونية. نشأة البنوك التعاونية.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: تجارب الدول في البنوك التعاونية. تجارب الدول في البنوك التعاونية.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: أنواع البنوك التعاونية. أنواع البنوك التعاونية.

المبحث الرابع:المبحث الرابع: أهداف البنوك التعاونية. أهداف البنوك التعاونية.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٧٧٧٧

نشأة البنوك التعاونيةنشأة البنوك التعاونية

بدأ ظهور أساس فكرة البنوك التعاونية في منتصف القرن التاسع عشر الميالدي بدأ ظهور أساس فكرة البنوك التعاونية في منتصف القرن التاسع عشر الميالدي 
١٨٤٨١٨٤٨م تقريبًا في ألمانيا وإيطاليام تقريبًا في ألمانيا وإيطاليا(١)، وكانت تسـمى تعاونيات اإلقراض أو االئتمان. ، وكانت تسـمى تعاونيات اإلقراض أو االئتمان. 
وسـبب نشـأتها األزمة االقتصادية التي أعقبت الثورة الصناعية فـي أوروبا، وذلك أن وسـبب نشـأتها األزمة االقتصادية التي أعقبت الثورة الصناعية فـي أوروبا، وذلك أن 
المجتمعات األوروبية في هذه الثورة انقسمت إلى طبقتين: طبقة ثرية تملك المصانع المجتمعات األوروبية في هذه الثورة انقسمت إلى طبقتين: طبقة ثرية تملك المصانع 
ا حينما  ا حينما ورؤوس األموال، وطبقة العمال التي يغلب عليها الفقر، وقد ازداد األمر سوءً ورؤوس األموال، وطبقة العمال التي يغلب عليها الفقر، وقد ازداد األمر سوءً
بدأ التجار يستغنون باآلالت عن كثير من العمال، فزاد الفقر واتسعت البطالة، وتسلط بدأ التجار يستغنون باآلالت عن كثير من العمال، فزاد الفقر واتسعت البطالة، وتسلط 
المرابون على الناس الذين ال يجدون حاجتهم من النقود إال لد هؤالء، وتضاعفت المرابون على الناس الذين ال يجدون حاجتهم من النقود إال لد هؤالء، وتضاعفت 
الصعوبـات حينمـا حصلت مجاعة فـي كثير من الدول األوروبية في تلك السـنوات، الصعوبـات حينمـا حصلت مجاعة فـي كثير من الدول األوروبية في تلك السـنوات، 
ا مـن المفكرين يبحثون عن حل للخروج من هذه  ا مـن المفكرين يبحثون عن حل للخروج من هذه وهـذه الصعوبات كلها جعلت كثيرً وهـذه الصعوبات كلها جعلت كثيرً

األزمة التي تسببت فيها الرأسمالية المتطرفةاألزمة التي تسببت فيها الرأسمالية المتطرفة(٢).
ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ٦٠٤٦٠٤، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ٢١٢١.  (١)

ينظـر: النظـم التعاونية المقارنة، د. كمـال أبو الخير ٦٠٤٦٠٤، ومحاسـبة الجمعيات التعاونية، ، ومحاسـبة الجمعيات التعاونية،  ينظـر: النظـم التعاونية المقارنة، د. كمـال أبو الخير    (٢)
د.  وليد الحيالي د.  وليد الحيالي ٢٥٢٥، ، ٢٦٢٦.

Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne 8.Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne 8.  

Cooperative Banks and the Grameen Bank model 7.Cooperative Banks and the Grameen Bank model 7.  

Cooperative banks in the new Financial System Rabobank Group 5.Cooperative banks in the new Financial System Rabobank Group 5.  
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وفي هذه الظروف الصعبة نشأت فكرة البنوك التعاونية كوسيلة للنجاة من هذه وفي هذه الظروف الصعبة نشأت فكرة البنوك التعاونية كوسيلة للنجاة من هذه 
الظروف، وكانت في بدايتها بسـيطة من حيـث التطبيق والوظيفة، ثم تطورت على مر الظروف، وكانت في بدايتها بسـيطة من حيـث التطبيق والوظيفة، ثم تطورت على مر 
الزمان حتى أصبحت تعمل فيما تعمل فيه البنوك الحديثة، وبنفس القوة والتنافسية مع الزمان حتى أصبحت تعمل فيما تعمل فيه البنوك الحديثة، وبنفس القوة والتنافسية مع 

المحافظة على أهدافهاالمحافظة على أهدافها(١).
وكانـت بداية نشـأتها فـي القر وهدفهـا حماية الفالحين والعمال من جشـع وكانـت بداية نشـأتها فـي القر وهدفهـا حماية الفالحين والعمال من جشـع 

المرابين، وتقديم تسهيالت لدعمهم ودعم مشروعاتهم وتمويلهاالمرابين، وتقديم تسهيالت لدعمهم ودعم مشروعاتهم وتمويلها(٢).
ففـي عام ففـي عام ١٨٤٨١٨٤٨م أنشـأ شـخص ألماني يدعـى فريدريك رايفايـزنم أنشـأ شـخص ألماني يدعـى فريدريك رايفايـزن(٣) – – وكان وكان 
ـا إداريا لبلـدة فالمرزفيلد – – جمعيـة فالمرزفيلد وهي جمعيـة تعاونية إلقراض جمعيـة فالمرزفيلد وهي جمعيـة تعاونية إلقراض  ـا إداريا لبلـدة فالمرزفيلد حاكمً حاكمً
المزارعين، وذلك بعدما اكتشف أن الفالحين في المنطقة التي يحكمها يعانون معاناة المزارعين، وذلك بعدما اكتشف أن الفالحين في المنطقة التي يحكمها يعانون معاناة 
كبيـرة مـن المقرضيـن المرابين، فدفعه ذلك إلنشـاء هـذه الجمعية إلعانـة المعدمين كبيـرة مـن المقرضيـن المرابين، فدفعه ذلك إلنشـاء هـذه الجمعية إلعانـة المعدمين 

ا(٤). ا عضوً وتوفير القروض لمن يحتاج إليها منهم، وكان عدد أعضائها وتوفير القروض لمن يحتاج إليها منهم، وكان عدد أعضائها ٦٠٦٠ عضوً
ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ٦٠٤٦٠٤، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ٢٠٢٠. .   (١)
 Cooperative banks in the new FinancialCooperative banks in the new Financialينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكـي اإلمـام ٢١٢١، و، و ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكـي اإلمـام    (٢)
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ـا  ـا م، وعمل في الجيش ثم رئيسً هـو فردريـك فلهلـم رايفايـزن، ولد فـي ألمانيا سـنة ١٨١٨١٨١٨م، وعمل في الجيش ثم رئيسً هـو فردريـك فلهلـم رايفايـزن، ولد فـي ألمانيا سـنة    (٣)
لعـدة بلديات في قر ألمانية، وهو صاحب فكرة المصارف التعاونية في القر التي تخدم لعـدة بلديات في قر ألمانية، وهو صاحب فكرة المصارف التعاونية في القر التي تخدم 

المزارعين، وقد توفي سنة المزارعين، وقد توفي سنة ١٨٨٠١٨٨٠م.م.
ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. أبو الخير ٦٠٤٦٠٤، وموقع الويكيبيديا على الرابط:، وموقع الويكيبيديا على الرابط: ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. أبو الخير    

http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen  
ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. عادل هندي ٧٥٧٥ – – ٧٦٧٦، واقتصاديـات التعاون، د. جابر جاد ، واقتصاديـات التعاون، د. جابر جاد  ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. عادل هندي    (٤)
عبد الرحمـن عبد الرحمـن ٣٨٧٣٨٧، والجمعيـات التعاونيـة وأثرهـا علـى التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، ، والجمعيـات التعاونيـة وأثرهـا علـى التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، 
 Cooperative Banks in the new Financial SystemCooperative Banks in the new Financial System و  و ،   ،٤٩٤٩  -  - ٤٨٤٨ الغامـدي  أحمـد  الغامـدي د.  أحمـد  د. 
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حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٧٩٧٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ثم انتقل رايفايزن إلى بلدة هدرسـورف، فأنشأ فيها عام ثم انتقل رايفايزن إلى بلدة هدرسـورف، فأنشأ فيها عام ١٨٥٤١٨٥٤م جمعية خيرية م جمعية خيرية 
لمسـاعدة المزارعيـن الفقراء، لكنه رأ فيمـا بعد أن تغلق هـذه الجمعية؛ ألن أموال لمسـاعدة المزارعيـن الفقراء، لكنه رأ فيمـا بعد أن تغلق هـذه الجمعية؛ ألن أموال 
ا ما عن دعم هذه الجمعية، ورأ أن األنسب أن يُنشئ أربع  ا ما عن دعم هذه الجمعية، ورأ أن األنسب أن يُنشئ أربع المحسـنين قد تتوقف يومً المحسـنين قد تتوقف يومً
جمعيـات جديـدة تعمـل كل واحدة في منطقة معينـة وتقوم على مبـدأ «عون الذات» جمعيـات جديـدة تعمـل كل واحدة في منطقة معينـة وتقوم على مبـدأ «عون الذات» 
ا، وقد سـميت هـذه الجمعيات فيما بعد «مصارف  ينُ بعضهم بعضً عِ ا، وقد سـميت هـذه الجمعيات فيما بعد «مصارف أي أن األعضـاء يُ ينُ بعضهم بعضً عِ أي أن األعضـاء يُ

رايفايزن» أو «بنوك القر» وكان إنشاؤها في عام رايفايزن» أو «بنوك القر» وكان إنشاؤها في عام ١٨٦٢١٨٦٢م(١). . 
ومن أبرز مالمح هذه المصارف:ومن أبرز مالمح هذه المصارف:

جعل رايفايزن منطقة عمل المصرف التعاوني صغيرة، مما ينتج عنه قلة جعل رايفايزن منطقة عمل المصرف التعاوني صغيرة، مما ينتج عنه قلة   – –١
عدد األعضـاء ومعرفة بعضهم لبعض، وسـهولة مراقبة بعضهم لبعض عدد األعضـاء ومعرفة بعضهم لبعض، وسـهولة مراقبة بعضهم لبعض 
فيما يقدمه المصرف من قروض، وقد ساعد هذا األمر على تطبيق مبدأ فيما يقدمه المصرف من قروض، وقد ساعد هذا األمر على تطبيق مبدأ 
المسؤولية المطلقة في هذه المصارف التي تعتمد بالدرجة األولى على المسؤولية المطلقة في هذه المصارف التي تعتمد بالدرجة األولى على 

الثقة المتبادلةالثقة المتبادلة(٢).
بـدأ رايفايـزن تكوين هذه المصـارف بدون رأس مال حيـث تعتمد في بـدأ رايفايـزن تكوين هذه المصـارف بدون رأس مال حيـث تعتمد في   – –٢
إقراضهـا ألعضائها على االقتراض مـن اآلخرين، إال أن رايفايزن وبعد إقراضهـا ألعضائها على االقتراض مـن اآلخرين، إال أن رايفايزن وبعد 
م المصـارف التعاونية  لزِ م المصـارف التعاونية صـدور قانـون التعاونيات في ألمانيـا والذي يُ لزِ صـدور قانـون التعاونيات في ألمانيـا والذي يُ
بـرأس مـالٍ اضطر إلى تعديل نظـام هذه المصارف بحيـث أصبح على بـرأس مـالٍ اضطر إلى تعديل نظـام هذه المصارف بحيـث أصبح على 
الشـخص الـذي يريد االنتسـاب إلى هـذه المصارف أن يكتتب بسـهم الشـخص الـذي يريد االنتسـاب إلى هـذه المصارف أن يكتتب بسـهم 
واحـد على األقـل، وجعل قيمة ذلك السـهم زهيدة لتكـون في متناول واحـد على األقـل، وجعل قيمة ذلك السـهم زهيدة لتكـون في متناول 
ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ٧٦٧٦، والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في ، والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في  ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (١)

االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٤٩٤٩.
ينظر: التعاون معالم رئيسية في قواعد وتنظيمات االتجاه التعاوني، د. عبد الحميد المنيزع،  ينظر: التعاون معالم رئيسية في قواعد وتنظيمات االتجاه التعاوني، د. عبد الحميد المنيزع،    (٢)

د. محمد كمال د. محمد كمال ٣٠٣٠، ، ٣١٣١، واقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ، واقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ٧٧٧٧، ، ٧٨٧٨.



٨٠٨٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الفالحين الفقراءالفالحين الفقراء(١).
جعل رايفايزن مسؤولية األعضاء في هذا المصرف مطلقة تجاه مديونية جعل رايفايزن مسؤولية األعضاء في هذا المصرف مطلقة تجاه مديونية   – –٣
مصرفهـم، فـكل عضو مسـؤول عـن ديون هـذا البنك بـكل ممتلكاته، مصرفهـم، فـكل عضو مسـؤول عـن ديون هـذا البنك بـكل ممتلكاته، 
وذلك لتوفير الضمان الالزم للحصول على القروض الالزمة لألعضاء وذلك لتوفير الضمان الالزم للحصول على القروض الالزمة لألعضاء 

من مصادر اإلقراض المختلفةمن مصادر اإلقراض المختلفة(٢).
عـدم توزيـع األربـاح على األعضـاء وإضافتها إلـى االحتياطـي العام، عـدم توزيـع األربـاح على األعضـاء وإضافتها إلـى االحتياطـي العام،   – –٤
وذلـك لزيادة الثقـة في المصرف، ممـا يجعل اقتـراض البنك من غيره وذلـك لزيادة الثقـة في المصرف، ممـا يجعل اقتـراض البنك من غيره 
أكثر سهولة وبفوائد أقل، كما أنها تمثل خطوة مهمة في سبيل االستغناء أكثر سهولة وبفوائد أقل، كما أنها تمثل خطوة مهمة في سبيل االستغناء 
عـن االقتراض من الخارج، مما يـؤدي إلى انخفاض التكاليف، كما أن عـن االقتراض من الخارج، مما يـؤدي إلى انخفاض التكاليف، كما أن 
هذا االحتياطي يقوم بدور كبير في مواجهة الخسائر التي قد يتعرض لها هذا االحتياطي يقوم بدور كبير في مواجهة الخسائر التي قد يتعرض لها 

البنك التعاونيالبنك التعاوني(٣).
وتسـمح أنظمة البنك بأن يتفق األعضاء في بعض األحوال على خصم  وتسـمح أنظمة البنك بأن يتفق األعضاء في بعض األحوال على خصم    
جـزء مـن العوائـد قبل تحويلهـا إلى االحتياطـي، وذلـك لإلنفاق على جـزء مـن العوائـد قبل تحويلهـا إلى االحتياطـي، وذلـك لإلنفاق على 

تحسين حالة األعضاء االجتماعيةتحسين حالة األعضاء االجتماعية(٤).
تحديـد مجال اإلقراض في األغراض اإلنتاجيـة إال في بعض األحوال تحديـد مجال اإلقراض في األغراض اإلنتاجيـة إال في بعض األحوال   – –٥
االستثنائية، كإصالح المساكن ونحو ذلك، وقد كان للمصرف حدٌّ أعلى االستثنائية، كإصالح المساكن ونحو ذلك، وقد كان للمصرف حدٌّ أعلى 
إلقراض العضو سنويا يحدد من قبل مجلس اإلدارة، مع تخصيص هذه إلقراض العضو سنويا يحدد من قبل مجلس اإلدارة، مع تخصيص هذه 

 ،  ، (٢)(١)        ينظر: المراجع السابقة.        ينظر: المراجع السابقة.
ينظر: التعاون معالم رئيسية في قواعد وتنظيمات االتجاه التعاوني، د. عبد الحميد المنيزع،  ينظر: التعاون معالم رئيسية في قواعد وتنظيمات االتجاه التعاوني، د. عبد الحميد المنيزع،    (٣)

د. محمد كمال د. محمد كمال ٣٠٣٠، ، ٣١٣١، واقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ، واقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ٧٧٧٧، ، ٧٨٧٨.
ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ٧٨٧٨، والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في ، والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في  ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (٤)

االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٥٠٥٠.



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٨١٨١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القروض لألعضاء دون غيرهمالقروض لألعضاء دون غيرهم(١).
يقـوم أعضـاء مجلـس اإلدارة بأعمالهـم بـدون أجـر مـادي باسـتثناء يقـوم أعضـاء مجلـس اإلدارة بأعمالهـم بـدون أجـر مـادي باسـتثناء   – –٦
المحاسـب الـذي غالبًـا مـا يكـون مـن غيـر األعضـاء، وهـدف ذلك المحاسـب الـذي غالبًـا مـا يكـون مـن غيـر األعضـاء، وهـدف ذلك 
تخفيض المصروفات وبعث روح التضامن بين األعضاءتخفيض المصروفات وبعث روح التضامن بين األعضاء(٢)، وكان لهذه ، وكان لهذه 
المصارف أثر جلي على عدد كبير من المزارعين في ألمانيا وغيرها من المصارف أثر جلي على عدد كبير من المزارعين في ألمانيا وغيرها من 

البلدان التي طبقتهاالبلدان التي طبقتها(٣).
وإذا كان رايفايـزن رائد اإلقراض التعاوني للمزارعين وأهل القر واألرياف، وإذا كان رايفايـزن رائد اإلقراض التعاوني للمزارعين وأهل القر واألرياف، 
فـإن زميلـه األلماني هيرمان شـولز ديليتـشفـإن زميلـه األلماني هيرمان شـولز ديليتـش(٤) هو رائـد اإلقراض في المـدن، وذلك  هو رائـد اإلقراض في المـدن، وذلك 
بتأسيسه لجمعيتين تعاونيتين: إحداهما إلقراض النجارين واألخر لبائعي األحذية، بتأسيسه لجمعيتين تعاونيتين: إحداهما إلقراض النجارين واألخر لبائعي األحذية، 
وذلـك في مدينة ديليتش عـام وذلـك في مدينة ديليتش عـام ١٨٤٩١٨٤٩م، وكان الهدف منهما إقراض هؤالء الصناع من م، وكان الهدف منهما إقراض هؤالء الصناع من 
ذوي الدخل المحدود وإمدادهم بالمواد الخام األساسية بفوائد يسيرة لئال يلجئوا إلى ذوي الدخل المحدود وإمدادهم بالمواد الخام األساسية بفوائد يسيرة لئال يلجئوا إلى 
المرابين. وفي عام المرابين. وفي عام ١٨٥١١٨٥١م أقيمت جمعية تعاونية للتوفير والتسليف، وقد سميت هذه م أقيمت جمعية تعاونية للتوفير والتسليف، وقد سميت هذه 
التعاونيات بـ (مصارف الشـعب) أو (مصـارف ديليتش) وهي عبارة عن بنوك صغيرة التعاونيات بـ (مصارف الشـعب) أو (مصـارف ديليتش) وهي عبارة عن بنوك صغيرة 
يديرها األعضاء أنفسـهم، ويتخـذون قراراتهم بصورة ديمقراطيـة، ويكون أعضاؤها يديرها األعضاء أنفسـهم، ويتخـذون قراراتهم بصورة ديمقراطيـة، ويكون أعضاؤها 
مـن ذوي السـمعة الحسـنة من أصحـاب الحرف المختلفـة بالمدن، ويسـاهمون في مـن ذوي السـمعة الحسـنة من أصحـاب الحرف المختلفـة بالمدن، ويسـاهمون في 
رأس مالها بسهم واحد فقط، ويمكن دفع قيمته على أقساط. وقد كانت قيمة األسهم رأس مالها بسهم واحد فقط، ويمكن دفع قيمته على أقساط. وقد كانت قيمة األسهم 

 ،  ، (٢)(١)        المراجع السابقة.        المراجع السابقة.
ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ٦٠٥٦٠٥. ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير    (٣)

 ، ، م فـي ألمانيا، وهو مصلـح اجتماعي ومحامٍ هـو هيرمان شـولـز ديليتش، ولد سـنة ١٨٠٨١٨٠٨م فـي ألمانيا، وهو مصلـح اجتماعي ومحامٍ هـو هيرمان شـولـز ديليتش، ولد سـنة    (٤)
وناشـط سياسـي، وكان صاحب فكـرة البنوك التعاونية فـي المدن، كما أنه سـاهم في كتابة وناشـط سياسـي، وكان صاحب فكـرة البنوك التعاونية فـي المدن، كما أنه سـاهم في كتابة 

قانون التعاونيات في ألمانيا، وقد توفي سنة قانون التعاونيات في ألمانيا، وقد توفي سنة ١٨٨٣١٨٨٣م.م.
ينظر: موقع الويكيبيديا على الرابط: ينظر: موقع الويكيبيديا على الرابط:   

http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schulze-Delitzschhttp://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schulze-Delitzsch  



٨٢٨٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا  ا تتفـاوت بتفاوت المركز المالي للعضو؛ مما سـاعدها على تكوين احتياطي يعد كبيرً تتفـاوت بتفاوت المركز المالي للعضو؛ مما سـاعدها على تكوين احتياطي يعد كبيرً
نسبيا، ويقوم المصرف باستثمار مدخرات األعضاء كما يقترض من الحكومة وغيرها نسبيا، ويقوم المصرف باستثمار مدخرات األعضاء كما يقترض من الحكومة وغيرها 

لتوفير التمويل الالزم لألعضاءلتوفير التمويل الالزم لألعضاء(١).
ومن أبرز مالمح هذه المصارف:ومن أبرز مالمح هذه المصارف:

المسؤولية محدودة بقيمة السهم الذي اشترك به العضو، فال يتحمل أي المسؤولية محدودة بقيمة السهم الذي اشترك به العضو، فال يتحمل أي   – –١
خسارة تحدث للتعاونية إال في حدود السهم الذي اشترك به.خسارة تحدث للتعاونية إال في حدود السهم الذي اشترك به.

توزع فائدة على رأس المال المسهم من صافي األرباح.توزع فائدة على رأس المال المسهم من صافي األرباح.  – –٢
البنك ال يقرض سو األعضاء.البنك ال يقرض سو األعضاء.  – –٣

ـا للمعمول به فـي المشـروعات االقتصادية  ـا للمعمول به فـي المشـروعات االقتصادية تـدار هذه المصـارف وفقً تـدار هذه المصـارف وفقً  – –٤
العادية، ويحصل الموظفون بها على رواتب تتناسب مع أعمالهم.العادية، ويحصل الموظفون بها على رواتب تتناسب مع أعمالهم.

ال تمنح هذه المصارف سو قروضٍ قصيرة األجل، وتكون غالبًا لمدة ال تمنح هذه المصارف سو قروضٍ قصيرة األجل، وتكون غالبًا لمدة   – –٥
ثالثة أشهر مع إمكانية تمديد المدة إذا اقتضى الحال ذلك.ثالثة أشهر مع إمكانية تمديد المدة إذا اقتضى الحال ذلك.

ال بد للعضو الراغب في االقتراض من تقديم ضمان للبنك، والضمانات ال بد للعضو الراغب في االقتراض من تقديم ضمان للبنك، والضمانات   – –٦
هي:هي:

ضمان شخصي من ضامن أو اثنين من ميسوري الحال.ضمان شخصي من ضامن أو اثنين من ميسوري الحال. أ– – 
رهن أوراق مالية (أسهم رهن أوراق مالية (أسهم – – سندات...).سندات...). ب– – 

رهن عقار.رهن عقار. ج– – 
ينظـر: مقدمـة فـي التعاون، د. فـوزي الشـاذلي ٣٨٣٨ – – ٣٩٣٩، واقتصاديات التعـاون، د. عادل ، واقتصاديات التعـاون، د. عادل  ينظـر: مقدمـة فـي التعاون، د. فـوزي الشـاذلي    (١)

.Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p8Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p8هندي هندي ٧١٧١ – – ٧٢٧٢، و، و



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٨٣٨٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ضمـان أدبي وهو ثقـة التعاونية في العضو نتيجة حسـن معاملته ضمـان أدبي وهو ثقـة التعاونية في العضو نتيجة حسـن معاملته  د– – 
وأخالقهوأخالقه(١).

وفي تلك الحقبة وفي تلك الحقبة – – أي في السـتينيات من القرن التاسـع عشـر الميالدي أي في السـتينيات من القرن التاسـع عشـر الميالدي – – كان كان 
اإليطاليان: لويجي لوتزاتياإليطاليان: لويجي لوتزاتي(٢) وليون ولمبورج وليون ولمبورج(٣) يعمالن بشـكل حثيث إلنشـاء بنوك  يعمالن بشـكل حثيث إلنشـاء بنوك 

الشعب في إيطالياالشعب في إيطاليا(٤).
اد العمل التعاوني على إنشاء مثل هذه البنوك في شتى أنحاء العالم،  اد العمل التعاوني على إنشاء مثل هذه البنوك في شتى أنحاء العالم، ثم تتابع روَّ ثم تتابع روَّ
فمثـالً في الهند أنشـئ أول بنـك تعاوني في عام فمثـالً في الهند أنشـئ أول بنـك تعاوني في عام ١٩٠٤١٩٠٤م(٥)، وفي أمريكا أنشـئت أول ، وفي أمريكا أنشـئت أول 
تعاونية لالئتمان في عام تعاونية لالئتمان في عام ١٩٠٠١٩٠٠م على يد شـخص يدعى ديجاردانم على يد شـخص يدعى ديجاردان(٦)، وفي مصر كان ، وفي مصر كان 
ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي ٣٩٣٩، واقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ، واقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ٧٢٧٢، ،  ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي    (١)

٧٣٧٣، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ٢٤٢٤، ، ٢٥٢٥.
لويجي لوتزاتي أو لوتسـتـي، ولد في البندقية في إيطاليا في عام ١٨٤١١٨٤١م من أسـرة يهودية، م من أسـرة يهودية،  لويجي لوتزاتي أو لوتسـتـي، ولد في البندقية في إيطاليا في عام    (٢)
ـا لـوزراء إيطاليا لفترة مـن الزمن، وكان له  ا اقتصاديا، وقد عمل رئيسً ـا لـوزراء إيطاليا لفترة مـن الزمن، وكان له وكان محاميًـا وخبيـرً ا اقتصاديا، وقد عمل رئيسً وكان محاميًـا وخبيـرً
اهتمـام بالتعاونيـات، وتأثر بفكر ديليتـش، ويعد رائد البنوك التعاونية فـي إيطاليا، توفي في اهتمـام بالتعاونيـات، وتأثر بفكر ديليتـش، ويعد رائد البنوك التعاونية فـي إيطاليا، توفي في 

روما سنة روما سنة ١٩٢٧١٩٢٧م.م.
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Luzzattihttp://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Luzzatti :ينظر: موقع الوكيبيديا على الرابط ينظر: موقع الوكيبيديا على الرابط:    

ليـون ولمبــورج، ولد في إيطاليا في عام ١٨٥٩١٨٥٩م، وهو اقتصادي وسياسـي، كان له الفضل م، وهو اقتصادي وسياسـي، كان له الفضل  ليـون ولمبــورج، ولد في إيطاليا في عام    (٣)
في المسـاهمة إلى حد كبير في انتشـار التعاونيات في إيطاليا في نهاية القرن التاسـع عشـر، في المسـاهمة إلى حد كبير في انتشـار التعاونيات في إيطاليا في نهاية القرن التاسـع عشـر، 

توفي في عام توفي في عام ١٩٣٢١٩٣٢م.م.
http://it.wikipedia.org/wiki/Leone_Wollemborghttp://it.wikipedia.org/wiki/Leone_Wollemborg :ينظر: موقع الويكيبيديا على الرابط ينظر: موقع الويكيبيديا على الرابط:    

ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ٦٠٤٦٠٤، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ٢١٢١.  (٤)
 Managing District Central Cooperative Banks p1 Managing District Central Cooperative Banks p1 :ينظر ينظر:    (٥)

 Cooperatvie banking in India p38 – 39.Cooperatvie banking in India p38 – 39.  

ا في  ا في م، وقـد عمل عضوً الفونـس ديجــاردان، ولد فـي مقاطعة كويبك في كنـدا عام ١٨٥٤١٨٥٤م، وقـد عمل عضوً الفونـس ديجــاردان، ولد فـي مقاطعة كويبك في كنـدا عام    (٦)
ا بالجمعيات  ا بالجمعيات البرلمان الكندي، وكان مهتما باألوضاع االقتصادية للمجتمع، وأظهر اهتمامً = البرلمان الكندي، وكان مهتما باألوضاع االقتصادية للمجتمع، وأظهر اهتمامً



٨٤٨٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

لعمر لطفيلعمر لطفي(١) – – رحمه الله رحمه الله – – قصب السـبق في هذا المضمار في عام قصب السـبق في هذا المضمار في عام ١٩٠٩١٩٠٩م، وذلك م، وذلك 
بعد زيارته إليطاليا ودراسته هناك عن التعاون الزراعي، وكانت مصر تمر بأزمة مالية، بعد زيارته إليطاليا ودراسته هناك عن التعاون الزراعي، وكانت مصر تمر بأزمة مالية، 
وكان الفالحـون يعانـون من ظلم المرابين فاقترح إنشـاء نقابات زراعيـة في كل بلدة وكان الفالحـون يعانـون من ظلم المرابين فاقترح إنشـاء نقابات زراعيـة في كل بلدة 

تساعد الفالحين، وتقرضهم بطرق تعاونية ميسرةتساعد الفالحين، وتقرضهم بطرق تعاونية ميسرة(٢).
ا  ا دعمً ا وممـا يالحظ أن قيـام هذه التعاونيات االئتمانية في الغـرب كان مدعومً ا دعمً وممـا يالحظ أن قيـام هذه التعاونيات االئتمانية في الغـرب كان مدعومً
ـا من الجهات الحكومية والدينية – – الكنائس في أوروبا الكنائس في أوروبا – – بهدف مكافحة الربا بهدف مكافحة الربا  ـا من الجهات الحكومية والدينية واضحً واضحً

أو تخفيف آثارهأو تخفيف آثاره(٣).

التعاونية االئتمانية، وقد توفي في عام ١٩٢٠١٩٢٠م.م. التعاونية االئتمانية، وقد توفي في عام =   =
ينظـر: النظـم التعاونيـة المقارنة د. كمـال أبو الخيـر ٦٠٥٦٠٥، ، ٦٠٦٦٠٦، وموقـع الويكيبيديا على ، وموقـع الويكيبيديا على  ينظـر: النظـم التعاونيـة المقارنة د. كمـال أبو الخيـر    

http://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Desjardins_(co-operator)http://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Desjardins_(co-operator) :الرابط: الرابط
عمر لطفي بن يوسـف عاشـور المصري، مؤسسـة النهضة التعاونية بمصر، وهو من علماء  عمر لطفي بن يوسـف عاشـور المصري، مؤسسـة النهضة التعاونية بمصر، وهو من علماء    (١)
القانـون، ولـد في اإلسـكندرية عام القانـون، ولـد في اإلسـكندرية عام ١٢٨٤١٢٨٤هـ وتوفـي بالقاهرة عام هـ وتوفـي بالقاهرة عام ١٣٢٩١٣٢٩هــ، من مؤلفاته: هــ، من مؤلفاته: 

«إنشاء شركات التعاون» و«حرمة المساكن».«إنشاء شركات التعاون» و«حرمة المساكن».
ينظـر: األعـالم للزركلـي ٥٩٥٩/٥، ومقالـة بعنـوان: تحية لرائـد التعـاون األول عمر لطفي، ، ومقالـة بعنـوان: تحية لرائـد التعـاون األول عمر لطفي،  ينظـر: األعـالم للزركلـي    
منشورة في المجلة المصرية للدراسات التعاونية منشورة في المجلة المصرية للدراسات التعاونية ٣٩٣٩ – – ٤٤٤٤، العدد ، العدد ٦١٦١، ديسمبر ، ديسمبر ٢٠٠٨٢٠٠٨م. م. 

ينظر: دور التشـريع فـي إزالة معوقات العمل التعاوني في مصر والعالم العربي، المستشـار  ينظر: دور التشـريع فـي إزالة معوقات العمل التعاوني في مصر والعالم العربي، المستشـار    (٢)
حسن منصور حسن منصور ٧.

 Cooperative Banks and the Grameen BankCooperative Banks and the Grameen Bank ينظـر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٢١٢١، و ، و ينظـر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٣)
.Model 7Model 7



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٨٥٨٥

تجارب الدول في البنوك التعاونيةتجارب الدول في البنوك التعاونية

المطلب األول: تجارب دول أوروبا وأمريكاالمطلب األول: تجارب دول أوروبا وأمريكا
من المعلوم أن البنوك التعاونية نشـأت في بداية األمر في أوروبا، وكان السبب من المعلوم أن البنوك التعاونية نشـأت في بداية األمر في أوروبا، وكان السبب 
في ذلك األزمات المالية واالقتصادية التي مرت بها، فلما ظهرت ثمرة البنوك التعاونية في ذلك األزمات المالية واالقتصادية التي مرت بها، فلما ظهرت ثمرة البنوك التعاونية 
ـن فـي أداء المصارف  ـن فـي أداء المصارف واسـتقرت أوضاع الناس المادية والمعيشـية واكبَ ذلك تحسُّ واسـتقرت أوضاع الناس المادية والمعيشـية واكبَ ذلك تحسُّ
التجارية بسـبب تطور األنظمة ووجود ضمانات يمكن للبنك التجاري أن يأخذها من التجارية بسـبب تطور األنظمة ووجود ضمانات يمكن للبنك التجاري أن يأخذها من 
متوسطي الدخل والفقراء عند اإلقراض، فنتج عن ذلك استقرار في الصناعة المصرفية متوسطي الدخل والفقراء عند اإلقراض، فنتج عن ذلك استقرار في الصناعة المصرفية 
التعاونية بسـبب مزاحمة البنوك التجارية لهاالتعاونية بسـبب مزاحمة البنوك التجارية لها(١)، ولكن المالحظ أنه في العشر سنوات ، ولكن المالحظ أنه في العشر سنوات 
األخيـرة حصلت زيادة ملحوظة في عدد أعضـاء البنوك التعاونية في أوروبا وأمريكا، األخيـرة حصلت زيادة ملحوظة في عدد أعضـاء البنوك التعاونية في أوروبا وأمريكا، 
وقـد ذكـرت بعض اإلحصائيات أنه قد انتقل خالل العشـر سـنوات الماضية (وقـد ذكـرت بعض اإلحصائيات أنه قد انتقل خالل العشـر سـنوات الماضية (٢٠٠٢٢٠٠٢ 
في  التعاونية  البنوك  إلى  التجارية  البنوك  من  حساب  ماليين  في   التعاونية  البنوك  إلى  التجارية  البنوك  من  حساب  ماليين   ١٠١٠ حوالي  حوالي م)  – – ٢٠١٢٢٠١٢م) 
الواليـات المتحدة األمريكية فقـطالواليـات المتحدة األمريكية فقـط(٢)، كما زاد نمو إيرادات البنـوك التعاونية منذ عام ، كما زاد نمو إيرادات البنـوك التعاونية منذ عام 

Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p9, 14Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p9, 14  (١)
Cooperative Banks in the new Financial System Rabobank Group p15Cooperative Banks in the new Financial System Rabobank Group p15  

Cooperative UK John-Paul Flintoff p17Cooperative UK John-Paul Flintoff p17  

Cooperatives UK John-Paul Flintoff 4Cooperatives UK John-Paul Flintoff 4 :ينظر ينظر:    (٢)



٨٦٨٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ـا لبعـض مراكز األبحـاث(١)، كما أن البنـوك التعاونية تمثل ، كما أن البنـوك التعاونية تمثل  ـا لبعـض مراكز األبحـاث% وفقً ٢٠٠٨٢٠٠٨م بنسـبة م بنسـبة ٣٣٣٣% وفقً
١٧١٧% مـن القطـاع المصرفـي في أوروبا% مـن القطـاع المصرفـي في أوروبا(٢)، وفـي عام ، وفـي عام ٢٠٠٧٢٠٠٧ اقترب العـدد اإلجمالي  اقترب العـدد اإلجمالي 
، وحوالي ١٥٠١٥٠  ، وحوالي  مليـون عضوٍ ألعضـاء البنوك التعاونية فـي االتحاد األوروبي من ألعضـاء البنوك التعاونية فـي االتحاد األوروبي من ٤٣٤٣ مليـون عضوٍ
ا باألزمة  ا شـديدً ا باألزمة ، ومن أهم أسـباب ذلك: تأثـر البنـوك التجارية تأثرً ا شـديدً (٣)، ومن أهم أسـباب ذلك: تأثـر البنـوك التجارية تأثرً مليـون عميـلٍمليـون عميـلٍ
المالية العالمية بسبب سياساتها المالية، بينما كان أثر األزمة على البنوك التعاونية أقل المالية العالمية بسبب سياساتها المالية، بينما كان أثر األزمة على البنوك التعاونية أقل 
بكثير، بل إن بعضها استمر في تحقيق األرباح والنجاحات المتتابعة، وذلك لسياستها بكثير، بل إن بعضها استمر في تحقيق األرباح والنجاحات المتتابعة، وذلك لسياستها 
الملتزمة بخدمة األعضاء كهدف رئيس دون المبالغة في تحقيق األرباح والدخول في الملتزمة بخدمة األعضاء كهدف رئيس دون المبالغة في تحقيق األرباح والدخول في 
ا آمنة يطمئـن األعضاء لوضع أموالهم فيها، وقد صنفت  ا آمنة يطمئـن األعضاء لوضع أموالهم فيها، وقد صنفت ، مما جعلها بنوكً المخاطـرالمخاطـر(٤)، مما جعلها بنوكً
إحـد الدرسـات االقتصادية أحد البنـوك التعاونية البريطانية الكبـر بأنه واحد من إحـد الدرسـات االقتصادية أحد البنـوك التعاونية البريطانية الكبـر بأنه واحد من 

أكثر البنوك أمانًا في العالمأكثر البنوك أمانًا في العالم(٥).
وعندمـا نسـلط الضوء على تجارب بعـض الدول الغربية كبريطانيـا مثالً يتبين وعندمـا نسـلط الضوء على تجارب بعـض الدول الغربية كبريطانيـا مثالً يتبين 
أن البنوك التعاونية قد انقسـمت إلى قسـمين، منها ما ضعف ثم اندمج مع غيره، أو تم أن البنوك التعاونية قد انقسـمت إلى قسـمين، منها ما ضعف ثم اندمج مع غيره، أو تم 

ثُر أعضاؤه. ثُر أعضاؤه.، ومنها ما زادت قوته وكَ االستحواذ عليه من البنوك التجاريةاالستحواذ عليه من البنوك التجارية(٦)، ومنها ما زادت قوته وكَ
والبنـوك التعاونية العاملة في بريطانيا اليـوم متنوعة للغاية في العضوية وحجم والبنـوك التعاونية العاملة في بريطانيا اليـوم متنوعة للغاية في العضوية وحجم 
ونطـاق الخدمـات التي تقدمهـا، وإن كانت فـي معظمها تميل إلـى أن تكون مقتصرة ونطـاق الخدمـات التي تقدمهـا، وإن كانت فـي معظمها تميل إلـى أن تكون مقتصرة 

Cooperatives UK John-Paul Flintoff 3Cooperatives UK John-Paul Flintoff 3 :ينظر ينظر:    (١)
ينظـر: التعاونيـات في عصر العولمة، سـقوط النظام الرأسـمالي وميـالد االقتصاد العالمي  ينظـر: التعاونيـات في عصر العولمة، سـقوط النظام الرأسـمالي وميـالد االقتصاد العالمي    (٢)
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

على نطاق إقليمي معين، وبعضها تكون للعاملين في قطاع أو جهة معينةعلى نطاق إقليمي معين، وبعضها تكون للعاملين في قطاع أو جهة معينة(١)، ومن أكبر ، ومن أكبر 
البنـوك التعاونيـة في بريطانيا البنـوك التعاونيـة في بريطانيا (The Co-operative BankThe Co-operative Bank) الذي أسـس في مانشسـتر  الذي أسـس في مانشسـتر 
ل رسـميًا عام ١٩٧١١٩٧١م، وقد اسـتحوذ هذا البنك على بعض التعاونيات الكبيرة م، وقد اسـتحوذ هذا البنك على بعض التعاونيات الكبيرة  ـجِّ ل رسـميًا عام وسُ ـجِّ وسُ
جدا، وذلك مثل اسـتحواذه عام جدا، وذلك مثل اسـتحواذه عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م على م على (Britannia Building SocietyBritannia Building Society) والتي  والتي 
لديهـا أصـول بأكثر مـن لديهـا أصـول بأكثر مـن ٧٠٧٠ مليار جنيه اسـترليني، ولديهـا أكثر مـن  مليار جنيه اسـترليني، ولديهـا أكثر مـن ٣٠٠٣٠٠ فرع، وهذا  فرع، وهذا 
ا جيدة في ذروة األزمة المالية  ا جيدة في ذروة األزمة المالية  ماليين عضـو، وقد حقق أرباحً البنـك لديه أكثر من البنـك لديه أكثر من ١٠١٠ ماليين عضـو، وقد حقق أرباحً
ا تقدر بـ ٥٠٥٠ مليون جنية اسـترليني، وفي عام  مليون جنية اسـترليني، وفي عام  ا تقدر بـ م حقق أرباحً العالميـة، ففي عـام العالميـة، ففي عـام ٢٠٠٨٢٠٠٨م حقق أرباحً

٢٠٠٩٢٠٠٩م كانت أرباحه م كانت أرباحه ٨٥٨٥ مليون جنيه استرليني تقريبًا مليون جنيه استرليني تقريبًا(٢).
ويحـرص هـذا المصـرف التعاونـي علـى أن تكـون تمويالتـه منصبـة علـى ويحـرص هـذا المصـرف التعاونـي علـى أن تكـون تمويالتـه منصبـة علـى 
المشـروعات األخالقيـة البعيـدة عن كل ما يضـر بالمجتمع، كالمسـكرات والدخان المشـروعات األخالقيـة البعيـدة عن كل ما يضـر بالمجتمع، كالمسـكرات والدخان 
واألسلحة، ولذلك حصل على نسبة عالية من رضى العمالء تفوق البنوك التجاريةواألسلحة، ولذلك حصل على نسبة عالية من رضى العمالء تفوق البنوك التجارية(٣)، ، 

كما أن لديه ثلث حسابات السلطات المحليةكما أن لديه ثلث حسابات السلطات المحلية(٤).
وإذا نظرنـا إلى تجربـة ألمانيا رائدة االئتمـان التعاوني والبنـوك التعاونية فإنها وإذا نظرنـا إلى تجربـة ألمانيا رائدة االئتمـان التعاوني والبنـوك التعاونية فإنها 

تجربة ثرية ومؤثرة على جميع البنوك التعاونية في العالمتجربة ثرية ومؤثرة على جميع البنوك التعاونية في العالم(٥).
ومعلوم أن نشـأة البنوك التعاونيـة كانت على يد الرجلين األلمانيين: فريدريك ومعلوم أن نشـأة البنوك التعاونيـة كانت على يد الرجلين األلمانيين: فريدريك 
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

رايفايزن وهرمان شولز ديلتش، وقد بقيت بنوكهما تعمالن بشكل منفصل عن بعضهما رايفايزن وهرمان شولز ديلتش، وقد بقيت بنوكهما تعمالن بشكل منفصل عن بعضهما 
ا طالما أن أفكارهما  ا طالما أن أفكارهما حتـى رأت الحركة التعاونية األلمانية أنه من المفيد أن يندمجا معً حتـى رأت الحركة التعاونية األلمانية أنه من المفيد أن يندمجا معً
وأهدافهمـا واقتصادياتهما واحدة، وقد حصـل االندماج في عام وأهدافهمـا واقتصادياتهما واحدة، وقد حصـل االندماج في عام ١٩٧٢١٩٧٢م(١)، كما نتج ، كما نتج 
عنـه إنشـاء اتحاد مسـتقل يكـون على قمة البنيـان التعاوني باسـم «االتحـاد التعاوني عنـه إنشـاء اتحاد مسـتقل يكـون على قمة البنيـان التعاوني باسـم «االتحـاد التعاوني 
والرايفايـزن األلماني» ومهمة هذا االتحاد متابعة ومراجعة كافة الشـؤون ذات التأثير والرايفايـزن األلماني» ومهمة هذا االتحاد متابعة ومراجعة كافة الشـؤون ذات التأثير 
على النظام التعاوني بأسـرهعلى النظام التعاوني بأسـره(٢)، وقد انبثق عن هذا االتحاد العام اتحادٌ آخر متخصص ، وقد انبثق عن هذا االتحاد العام اتحادٌ آخر متخصص 
في البنوك التعاونية باسم «اتحاد البنوك الشعبية وبنوك رايفايزن» وهو مختص بشؤون في البنوك التعاونية باسم «اتحاد البنوك الشعبية وبنوك رايفايزن» وهو مختص بشؤون 
ورعايـة البنـوك التعاونيـةورعايـة البنـوك التعاونيـة(٣)، وقـد اتجهت كثيـر من البنـوك التعاونيـة األلمانية ، وقـد اتجهت كثيـر من البنـوك التعاونيـة األلمانية – – في في 
ا، مما يؤدي إلى خفض  ا، مما يؤدي إلى خفض إلى االندماج بهدف أن تكون أكبر حجمً السـنوات األخيرة السـنوات األخيرة – – إلى االندماج بهدف أن تكون أكبر حجمً
التكاليف وتحسين الخدماتالتكاليف وتحسين الخدمات(٤)، ويبلغ عدد أعضاء البنوك التعاونية في ألمانيا حوالي ، ويبلغ عدد أعضاء البنوك التعاونية في ألمانيا حوالي 
ثمانيـة ماليين وثمانمائة ألف عضوثمانيـة ماليين وثمانمائة ألف عضو(٥)، ومـن البنوك التعاونية األلمانية البنك التعاوني ، ومـن البنوك التعاونية األلمانية البنك التعاوني 
(DG BankDG Bank) وحجم أعماله حوالي  وحجم أعماله حوالي ٤٠٤٠ مليار يورو مليار يورو(٦)، ومقره فرانكفورت، وقد انتشر ، ومقره فرانكفورت، وقد انتشر 

نشـاطه فـي كافة أنحـاء ألمانيـا، وله حق إصـدار السـنداتنشـاطه فـي كافة أنحـاء ألمانيـا، وله حق إصـدار السـندات(٧)، ومن البنـوك التعاونية ، ومن البنـوك التعاونية 
ا بنك (جمينفرتشـافت) ويعمل فيـه أكثر من ٧٠٠٠٧٠٠٠ موظف، ولديه أكثر  موظف، ولديه أكثر  ا بنك (جمينفرتشـافت) ويعمل فيـه أكثر من األلمانية أيضً األلمانية أيضً
ا، وقـد احتل المرتبة السادسـة بيـن المصارف األلمانيـة، وقد وصلت  ا، وقـد احتل المرتبة السادسـة بيـن المصارف األلمانيـة، وقد وصلت  فرعً مـن مـن ٢٥٠٢٥٠ فرعً
ميزانيته إلي ميزانيته إلي ٢٦٫٢٢٦٫٢ مليار مارك ألماني في عام  مليار مارك ألماني في عام ١٩٧٦١٩٧٦م، ولهذا البنك سـمعة جيدة في م، ولهذا البنك سـمعة جيدة في 

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني بين التمويل واإلدارة المالية، د. كمال أبو الخير ٣١٥٣١٥. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني بين التمويل واإلدارة المالية، د. كمال أبو الخير    (١)
ينظر: المرجع السابق ٣١٧٣١٧. ينظر: المرجع السابق    (٢)

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني بين التمويل واإلدارة المالية، د. كمال أبو الخير ٣١٨٣١٨. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني بين التمويل واإلدارة المالية، د. كمال أبو الخير    (٣)
ينظر: المرجع السابق ٣١٧٣١٧. ينظر: المرجع السابق    (٤)
ينظر: المرجع السابق ٣٢٢٣٢٢. ينظر: المرجع السابق    (٥)
ينظر: المرجع السابق ٣٢٧٣٢٧. ينظر: المرجع السابق    (٦)
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أذهان األلمانيين، ويشهد لذلك الزيارات الكثيرة التي تنظمها كثير من المنظمات إلى أذهان األلمانيين، ويشهد لذلك الزيارات الكثيرة التي تنظمها كثير من المنظمات إلى 
البنك للتعرف على أساليبه اإلدارية وخدماتهالبنك للتعرف على أساليبه اإلدارية وخدماته(١). . 

ا مهما فـي االقتصـاد اإليطالي، وقد  ا مهما فـي االقتصـاد اإليطالي، وقد وفـي إيطاليـا تؤدي البنـوك التعاونيـة دورً وفـي إيطاليـا تؤدي البنـوك التعاونيـة دورً
أظهـرت فـي السـنوات األخيرة قـدرة كبيـرة علـى االسـتجابة ومواجهـة التحديات أظهـرت فـي السـنوات األخيرة قـدرة كبيـرة علـى االسـتجابة ومواجهـة التحديات 
االجتماعيـة واالقتصاديـة فـي ظـل أسـواق ماليـة معقدة مـع حرصها علـى االرتباط االجتماعيـة واالقتصاديـة فـي ظـل أسـواق ماليـة معقدة مـع حرصها علـى االرتباط 
واالهتمـام بالمناطق المحليةواالهتمـام بالمناطق المحلية(٢)، ولذلك ففي بعض المناطق تصل نسـبة األعضاء في ، ولذلك ففي بعض المناطق تصل نسـبة األعضاء في 
البنـوك التعاونية إلى البنـوك التعاونية إلى ٥٠٥٠% من السـكان% من السـكان(٣)، وفي منطقة ترينتينـو في إيطاليا تدير البنوك ، وفي منطقة ترينتينـو في إيطاليا تدير البنوك 
التعاونيـة التعاونيـة ٦٥٦٥% مـن المدخـرات، كما تقوم بإقـراض كثير من الناس مع اشـتراطها أن % مـن المدخـرات، كما تقوم بإقـراض كثير من الناس مع اشـتراطها أن 

تُستثمر هذه األموال في المنطقة نفسهاتُستثمر هذه األموال في المنطقة نفسها(٤).
وفي فرنسا فإن وفي فرنسا فإن ٢٥٢٥% من الفرنسيين أعضاء في البنوك التعاونية% من الفرنسيين أعضاء في البنوك التعاونية(٥)، وقد خضعت ، وقد خضعت 
فرنسـا إلصالحـات في القطاع المصرفي في عـام فرنسـا إلصالحـات في القطاع المصرفي في عـام ١٩٩٩١٩٩٩م، وتحولت فيه جميع بنوك م، وتحولت فيه جميع بنوك 
االدخـار إلى بنـوك تعاونيـةاالدخـار إلى بنـوك تعاونيـة(٦)، ويكثر وجود البنـوك التعاونية في األرياف الفرنسـية، ، ويكثر وجود البنـوك التعاونية في األرياف الفرنسـية، 
فهـي تتفوق بشـكل كبير علـى البنوك التجاريـة، فالبنـوك التعاونية تغطي نسـبة فهـي تتفوق بشـكل كبير علـى البنوك التجاريـة، فالبنـوك التعاونية تغطي نسـبة ٧٠٧٠% % 
مـن الخدمـات المصرفية في األرياف، ومن الجدير بالذكـر أن بنك االئتمان الزراعي مـن الخدمـات المصرفية في األرياف، ومن الجدير بالذكـر أن بنك االئتمان الزراعي 

التعاوني يمتلك التعاوني يمتلك ٩٠٩٠% من حصة السوق المصرفي الزراعي في فرنسا% من حصة السوق المصرفي الزراعي في فرنسا(٧).
ينظر: المرجع السابق ٤١٨٤١٨، ، ٤١٩٤١٩. ينظر: المرجع السابق    (١)

Proactive cooperative banks in local development cynthia Giagnocavo p9Proactive cooperative banks in local development cynthia Giagnocavo p9 :ينظر ينظر:    (٢)
ينظر: المرجع السابق ٨. ينظر: المرجع السابق    (٣)
ينظر: المرجع السابق ٩. ينظر: المرجع السابق    (٤)

Co-operative banks in the new Financial system Rabobank Group p23Co-operative banks in the new Financial system Rabobank Group p23 :ينظر ينظر:    (٥)
Cooperative Banks and financial Stability Heiko Hesse p7Cooperative Banks and financial Stability Heiko Hesse p7 :ينظر ينظر:    (٦)

Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p58Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p58 :ينظر ينظر:    (٧)



٩٠٩٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وعلى مدار عشـر سـنوات وعلى مدار عشـر سـنوات ١٩٩٧١٩٩٧ – – ٢٠٠٧٢٠٠٧م كانت البنوك التجارية الفرنسـية م كانت البنوك التجارية الفرنسـية 
تقلل عدد موظفيها بنسبة تقلل عدد موظفيها بنسبة ٥%، وعلى العكس من ذلك زادت البنوك التعاونية موظفيها %، وعلى العكس من ذلك زادت البنوك التعاونية موظفيها 
بنسبة بنسبة ١٢١٢%، كما زادت فروعها. بل إن أحدها زادت فروعه بنسبة %، كما زادت فروعها. بل إن أحدها زادت فروعه بنسبة ٥٠٥٠% بين عام % بين عام ١٩٨٤١٩٨٤ 
– – ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وكانـت معاناتهـا أقـل من البنوك التجارية خالل وقـت الضغط والتوتر م، وكانـت معاناتهـا أقـل من البنوك التجارية خالل وقـت الضغط والتوتر 
المصرفـي بين عامـي المصرفـي بين عامـي ١٩٨٠١٩٨٠ – – ١٩٩٠١٩٩٠م(١)، وللحفاظ على أموال البنوك التعاونية فإن ، وللحفاظ على أموال البنوك التعاونية فإن 
النظام الفرنسي قد نص على أنه في حالة تصفية البنك التعاوني، فإن أموال االحتياطي النظام الفرنسي قد نص على أنه في حالة تصفية البنك التعاوني، فإن أموال االحتياطي 

تنقل لتعاونية أخر أو تستخدم ألغراض المصلحة العامةتنقل لتعاونية أخر أو تستخدم ألغراض المصلحة العامة(٢).
وفي إسـبانيا تشـكل البنوك التعاونية نسـبة وفي إسـبانيا تشـكل البنوك التعاونية نسـبة ٢٨٢٨% من الكيانات المالية، وتخدم % من الكيانات المالية، وتخدم 

امن الفئات كالمرأة والمهاجرين والشباب والعاطلين عن العمل(٣). امن الفئات كالمرأة والمهاجرين والشباب والعاطلين عن العملكثيرً كثيرً
ومـن البنوك التعاونية اإلسـبانية بنـك ومـن البنوك التعاونية اإلسـبانية بنـك (Caja de ahorrosCaja de ahorros) ويعـد من أكبر  ويعـد من أكبر ١٢١٢ 
 ، ،(CajamarCajamar) كيانًا ماليا في إسـبانيا، ولديه كيانًا ماليا في إسـبانيا، ولديه ٢٫٨٢٫٨ مليـون عميل، وكذلك بنك كاجامار  مليـون عميل، وكذلك بنك كاجامار
وله نشاط كبير في تطوير األنشطة االقتصادية واالبتكار التكنولوجي، وتطوير اإلنتاج وله نشاط كبير في تطوير األنشطة االقتصادية واالبتكار التكنولوجي، وتطوير اإلنتاج 

الزراعي عن طريق تطوير وابتكار اآلالت الزراعيةالزراعي عن طريق تطوير وابتكار اآلالت الزراعية(٤).
وفـي هولندا بنـك تعاوني كبير يعد من أكبـر البنوك التعاونية فـي أوروبا، وهو وفـي هولندا بنـك تعاوني كبير يعد من أكبـر البنوك التعاونية فـي أوروبا، وهو 
رابوبنك رابوبنك (RabobankRabobank) ونشاطه في األصل في قطاع الزراعة والتجارة، وقد أسس عام  ونشاطه في األصل في قطاع الزراعة والتجارة، وقد أسس عام 
١٩٧٢١٩٧٢م، وكان في السابق عدة بنوك ثم اندمجت تحت هذا االسم، ويتميز هذا البنك م، وكان في السابق عدة بنوك ثم اندمجت تحت هذا االسم، ويتميز هذا البنك 
باتسـاع نشـاطه داخل هولندا وخارجهـا، ولديه باتسـاع نشـاطه داخل هولندا وخارجهـا، ولديه ٩٫٥٩٫٥ مليون عميـل منهم  مليون عميـل منهم ٧٫٥٧٫٥ مليون  مليون 
داخل هولندا والباقي خارجها، وداخل هولندا والباقي خارجها، و١٫٧١٫٧ مليون عضو، وهو حائز على أعلى التصنيفات  مليون عضو، وهو حائز على أعلى التصنيفات 

ينظر: المرجع السابق ص ٢٥٢٥. ينظر: المرجع السابق ص    (١)
Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p39Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p39 :ينظر ينظر:    (٢)

Proactive cooperative banks in local development Cynthia Giagnocavo p6Proactive cooperative banks in local development Cynthia Giagnocavo p6 :ينظر ينظر:    (٣)
Proactive cooperatvie banks in local development Cynthia Giagnocavo p7Proactive cooperatvie banks in local development Cynthia Giagnocavo p7 :ينظر ينظر:    (٤)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٩١٩١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

من الجهات الرقابية المصرفية، وقد تكبد البنك خسـائر بنسبة من الجهات الرقابية المصرفية، وقد تكبد البنك خسـائر بنسبة ٦% من إجمالي أسهمه % من إجمالي أسهمه 
في األزمة المالية العالمية، ولكنه لم يكن بحاجة ألي شـكل من أشـكال المساعدات في األزمة المالية العالمية، ولكنه لم يكن بحاجة ألي شـكل من أشـكال المساعدات 
لقدرته الرأسـمالية القوية، كما أن لديه سـتين ألف موظف وهو مسيطر على لقدرته الرأسـمالية القوية، كما أن لديه سـتين ألف موظف وهو مسيطر على ٨٤٨٤% من % من 

قطاع األغذية والزراعة في هولنداقطاع األغذية والزراعة في هولندا(١).
ومن الجدير بالذكر هنا أن البنوك التعاونية في السنوات األخيرة اتجهت إلى أن ومن الجدير بالذكر هنا أن البنوك التعاونية في السنوات األخيرة اتجهت إلى أن 

تكون منتظمة في شبكات ومجموعات متماسكة، وهذه الشبكات لها أربعة نماذج:تكون منتظمة في شبكات ومجموعات متماسكة، وهذه الشبكات لها أربعة نماذج:
مجموعـات (شـبكات) لهـا أنظمـة مركزية علـى مسـتو الدولة مثل مجموعـات (شـبكات) لهـا أنظمـة مركزية علـى مسـتو الدولة مثل   – –١

المعمول به في: هولندا والبرتغال وفنلندا.المعمول به في: هولندا والبرتغال وفنلندا.
مجموعات (شـبكات) لها أنظمة مركزية على المستو اإلقليمي مثل: مجموعات (شـبكات) لها أنظمة مركزية على المستو اإلقليمي مثل:   – –٢

فرنسا.فرنسا.
مجموعات (شـبكات) متكاملة قانونيا ولكن أنظمتها غير مركزية مثل: مجموعات (شـبكات) متكاملة قانونيا ولكن أنظمتها غير مركزية مثل:   – –٣

ألمانيا.ألمانيا.
مجموعـات (شـبكات) غير مركزية وبينها تكامل تطوعي مثل: إسـبانيا مجموعـات (شـبكات) غير مركزية وبينها تكامل تطوعي مثل: إسـبانيا   – –٤

وإيطالياوإيطاليا(٢).
وفـي كنـدا التي انتقلـت إليها البنـوك التعاونية من أوروبا على يـد رجل يدعى وفـي كنـدا التي انتقلـت إليها البنـوك التعاونية من أوروبا على يـد رجل يدعى 
ديجـاردان، وقد أسـس أول جمعية ائتمانيـة تعاونية في بلدته للعمـال الفقراء في عام ديجـاردان، وقد أسـس أول جمعية ائتمانيـة تعاونية في بلدته للعمـال الفقراء في عام 
١٩٠٠١٩٠٠م(٣)، وقـد تكونـت «الجمعيـة العامـة لالئتمـان التعاونـي» لتقديـم القـروض ، وقـد تكونـت «الجمعيـة العامـة لالئتمـان التعاونـي» لتقديـم القـروض 

Co-operative banks in the new financial system Rabobank p33 - 39Co-operative banks in the new financial system Rabobank p33 - 39 :ينظر ينظر:    (١)
Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p16Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p16 :ينظر ينظر:    (٢)

.Co-operative Banks in the new Financial system Rabobank Group p17Co-operative Banks in the new Financial system Rabobank Group p17  
ينظر: النظم التعاونية المقارنة وأساليب التنمية، د. كمال أبو الخير ٦٠٦٦٠٦. ينظر: النظم التعاونية المقارنة وأساليب التنمية، د. كمال أبو الخير    (٣)



٩٢٩٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والخدمـات المصرفيـة، وتقبـل الودائع وتشـجيع االدخـار إضافة إلى كونها تسـتثمر والخدمـات المصرفيـة، وتقبـل الودائع وتشـجيع االدخـار إضافة إلى كونها تسـتثمر 
األمـوال، وقد حدد قـرض كل عضو بما ال يتجاوز األمـوال، وقد حدد قـرض كل عضو بما ال يتجاوز ١٠١٠% مـن مجموع موجوداتها من % مـن مجموع موجوداتها من 
رأس مال مسـهم وودائعرأس مال مسـهم وودائع(١). وتبلغ نسـبة أعضاء التعاونيـات االئتمانية في كندا ما بين . وتبلغ نسـبة أعضاء التعاونيـات االئتمانية في كندا ما بين 

٣٥٣٥ و و٤٥٤٥% من السكان بحسب إحصائيات أجريت في نهاية عام % من السكان بحسب إحصائيات أجريت في نهاية عام ١٩٩٠١٩٩٠م(٢).
وفي الواليات المتحدة األمريكية بدأت الجمعيات االئتمانية التعاونية في عام وفي الواليات المتحدة األمريكية بدأت الجمعيات االئتمانية التعاونية في عام 
١٩٠٩١٩٠٩م على يد شـخص يدعى إدوارد فيلين في مدينة بوسـطنم على يد شـخص يدعى إدوارد فيلين في مدينة بوسـطن(٣)، وقد اسـتمرت في ، وقد اسـتمرت في 
التطـور حتى بلغ عدد أعضاء التعاونيات االئتمانية في الواليات المتحدة أكثر من التطـور حتى بلغ عدد أعضاء التعاونيات االئتمانية في الواليات المتحدة أكثر من ٥٥٥٥ 
مليون عضو، ولديها مليون عضو، ولديها ٨١٨١ مليار دوالر في شكل مدخرات و مليار دوالر في شكل مدخرات و١٢٩١٢٩ مليار دوالر في شكل  مليار دوالر في شكل 
قـروض، وقـروض، و٢٠٠٢٠٠ مليـار دوالر أصـول مالية مليـار دوالر أصـول مالية(٤)، وقـد أثبتت هذه التعاونيـات االئتمانية ، وقـد أثبتت هذه التعاونيـات االئتمانية 
جدارتها وثباتها في األزمة المالية األخيرة جدارتها وثباتها في األزمة المالية األخيرة ٢٠٠٨٢٠٠٨م، فقد ارتفعت القروض فيها بنسـبة م، فقد ارتفعت القروض فيها بنسـبة 

٧% في الوقت الذي كانت البنوك التجارية تخفض اإلقراض% في الوقت الذي كانت البنوك التجارية تخفض اإلقراض(٥).

المطلب الثاني: تجارب دول آسيا وأفريقيةالمطلب الثاني: تجارب دول آسيا وأفريقية
للدول اآلسيوية واألفريقية تجارب عديدة في مجال البنوك التعاونية، وإن كان للدول اآلسيوية واألفريقية تجارب عديدة في مجال البنوك التعاونية، وإن كان 
ا من  ا من كثير من تلك التجارب مسـتوحاة من تجارب الدول األوروبية السـيما وأن كثيرً كثير من تلك التجارب مسـتوحاة من تجارب الدول األوروبية السـيما وأن كثيرً
ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكـي اإلمـام ٩٢٩٢، ، ٩٣٩٣، ، ١٩١١٩١، ، ١٩٢١٩٢، وأحـكام البنـوك التعاونيـة، ، وأحـكام البنـوك التعاونيـة،  ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكـي اإلمـام    (١)

د.  عبد  الله آل سيف د.  عبد  الله آل سيف ٤٠٠٤٠٠.
ينظـر: التعاونيـات في عصـر العولمة سـقوط النظام الرأسـمالي وميالد االقتصـاد العالمي  ينظـر: التعاونيـات في عصـر العولمة سـقوط النظام الرأسـمالي وميالد االقتصـاد العالمي    (٢)

الجديد، محمد رشاد، جريدة التعاون الجديد، محمد رشاد، جريدة التعاون ٢٠١١٢٠١١/١٢١٢/٢٧٢٧م.م.
ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ٦٠٨٦٠٨، ، ٦٠٩٦٠٩. ينظر: النظم التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير    (٣)

ينظـر: التعاونيـات في عصـر العولمة سـقوط النظام الرأسـمالي وميالد االقتصـاد العالمي  ينظـر: التعاونيـات في عصـر العولمة سـقوط النظام الرأسـمالي وميالد االقتصـاد العالمي    (٤)
الجديد، محمد رشاد، جريدة التعاون الجديد، محمد رشاد، جريدة التعاون ٢٠١١٢٠١١/١٢١٢/٢٧٢٧م.م.

Cooperative Banks, Credit Unions and the Financial Crisis Senious Crear p7Cooperative Banks, Credit Unions and the Financial Crisis Senious Crear p7 :ينظر: ينظر  (٥)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٩٣٩٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدول اآلسيوية واألفريقية قد خضعت في القرنين التاسع عشر والعشرين لالستعمار الدول اآلسيوية واألفريقية قد خضعت في القرنين التاسع عشر والعشرين لالستعمار 
األوربي، وقد انتقلت هذه التجارب عن طريق أبناء البلدان اآلسيوية واألفريقية الذين األوربي، وقد انتقلت هذه التجارب عن طريق أبناء البلدان اآلسيوية واألفريقية الذين 
يسافرون للبالد األوروبية للدراسة أو التجارة فينقلون هذه التجارب، وقد تقوم الدول يسافرون للبالد األوروبية للدراسة أو التجارة فينقلون هذه التجارب، وقد تقوم الدول 
االسـتعمارية بنقل هذه التجارب بنفسها، وال شـك أن هذه التجارب تخضع لظروف االسـتعمارية بنقل هذه التجارب بنفسها، وال شـك أن هذه التجارب تخضع لظروف 

البالد الجديدة التي تنتقل إليها.البالد الجديدة التي تنتقل إليها.
وعنـد اسـتعراض بعض التجارب اآلسـيوية واألفريقية ال بد مـن الوقوف عند وعنـد اسـتعراض بعض التجارب اآلسـيوية واألفريقية ال بد مـن الوقوف عند 
التجربة الهندية المسـتوحاة من التجربة البريطانيـة واأللمانيةالتجربة الهندية المسـتوحاة من التجربة البريطانيـة واأللمانية(١)، وقد بدأت تعاونيات ، وقد بدأت تعاونيات 
االئتمان في الهند في زمن االستعمار عام االئتمان في الهند في زمن االستعمار عام ١٩٠٤١٩٠٤م بعد صدور نظام خاص بها إال أنها م بعد صدور نظام خاص بها إال أنها 
بقيت ضعيفة مخيبة لآلمال حتى عام بقيت ضعيفة مخيبة لآلمال حتى عام ١٩٥١١٩٥١م بسـبب االضطرابات وعدم االسـتقرار م بسـبب االضطرابات وعدم االسـتقرار 
السياسـيالسياسـي(٢)، وقد كانـت البنوك التعاونية هـي رائدة االئتمان في األريـاف الهندية بل ، وقد كانـت البنوك التعاونية هـي رائدة االئتمان في األريـاف الهندية بل 
ا على البنوك والجمعيات  ا على البنوك والجمعيات كان تقديـم الخدمـات المصرفية في القر واألرياف حكـرً كان تقديـم الخدمـات المصرفية في القر واألرياف حكـرً
االئتمانيـة التعاونيـة مـن عام االئتمانيـة التعاونيـة مـن عام ١٩٠٤١٩٠٤م إلـى عـام م إلـى عـام ١٩٦٩١٩٦٩م(٣)، وقد تجاوز عـدد أعضاء ، وقد تجاوز عـدد أعضاء 
ـا – – في الهند في الهند ٢٣٩٢٣٩ مليـون عضو مليـون عضو(٤). ويتشـكل الهيكل المصرفي . ويتشـكل الهيكل المصرفي  ـا عمومً التعاونيـات التعاونيـات – – عمومً

التعاوني في الهند من ثالثة مستويات:التعاوني في الهند من ثالثة مستويات:
الجمعيـات االئتمانية التعاونية االبتدائية وهي عبارة عن جمعية تعاونية الجمعيـات االئتمانية التعاونية االبتدائية وهي عبارة عن جمعية تعاونية   – –١
مختصـة بنطاق مكاني محصور، وتسـتمد ماليتها من حصة رأس المال مختصـة بنطاق مكاني محصور، وتسـتمد ماليتها من حصة رأس المال 

 Co-operative banking in India p42Co-operative banking in India p42 :ينظر ينظر:    (١)
Co-operative banking in India p38Co-operative banking in India p38 :ينظر ينظر:    (٢)

 Reserve bank of India College of Agricultural banking p1Reserve bank of India College of Agricultural banking p1  

 Reserve Bank of India College of Agricultural Banking p1Reserve Bank of India College of Agricultural Banking p1 :ينظر ينظر:    (٣)
ينظر: أضواء على الحركة التعاونية عالميا ومحليا، محمد الفاتح العتيبي، الرابط: ينظر: أضواء على الحركة التعاونية عالميا ومحليا، محمد الفاتح العتيبي، الرابط:   (٤)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20177468http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20177468  



٩٤٩٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وودائـع األعضـاء والقروض الممنوحة مـن البنوك التعاونيـة المركزية وودائـع األعضـاء والقروض الممنوحة مـن البنوك التعاونيـة المركزية 
وتقوم بإقراض األعضاء للقيام بأعمالهم.وتقوم بإقراض األعضاء للقيام بأعمالهم.

المصـارف التعاونيـة المركزية وهي: عبـارة عن اتحـادات للجمعيات المصـارف التعاونيـة المركزية وهي: عبـارة عن اتحـادات للجمعيات   – –٢
االئتمانيـة االبتدائيـة فـي المناطـق، فالجمعيـات االبتدائيـة أعضاء في االئتمانيـة االبتدائيـة فـي المناطـق، فالجمعيـات االبتدائيـة أعضاء في 
هـذه المصارف وتكمـن مالية هذا البنك في حصـة رأس ماله والودائع هـذه المصارف وتكمـن مالية هذا البنك في حصـة رأس ماله والودائع 
والقروض والسـحب مـن البنوك التعاونيـة الخاصة بالدولـة، وكذلك والقروض والسـحب مـن البنوك التعاونيـة الخاصة بالدولـة، وكذلك 

البنوك التجارية.البنوك التجارية.
مصارف الدولة التعاونية وهو: اتحاد يضم المصارف التعاونية المركزية مصارف الدولة التعاونية وهو: اتحاد يضم المصارف التعاونية المركزية   – –٣
والهيكل المصرفي التعاوني في الدولة، ويحصل على أمواله من خالل والهيكل المصرفي التعاوني في الدولة، ويحصل على أمواله من خالل 
حصـة رأس المال والودائع والقروض والسـحب مـن بنك االحتياطي حصـة رأس المال والودائع والقروض والسـحب مـن بنك االحتياطي 
الهنـدي، وتقوم هذه المصـارف بإقراض األموال للمصـارف التعاونية الهنـدي، وتقوم هذه المصـارف بإقراض األموال للمصـارف التعاونية 

المركزية والجمعيات األولية وال تمنحها مباشرة لألفراد العاديينالمركزية والجمعيات األولية وال تمنحها مباشرة لألفراد العاديين(١).
وقد اتسعت األعمال المصرفية التعاونية في الهند حتى بلغ عدد البنوك التعاونية وقد اتسعت األعمال المصرفية التعاونية في الهند حتى بلغ عدد البنوك التعاونية 
ا تعاونيا(٢)، ومن تلك البنـوك التعاونية الناجحة «راج ، ومن تلك البنـوك التعاونية الناجحة «راج  ا تعاونيا بنـكً فـي والية جوجارات فـي والية جوجارات ٣٧٠٣٧٠ بنـكً
ا ويعمل  ا ومربحً ا ناجحً ا ويعمل م، وقد أصبح بنكً ا ومربحً ا ناجحً بنك» بنك» (RAJ BankRAJ Bank) الذي أسـس عام  الذي أسـس عام ١٩٨٠١٩٨٠م، وقد أصبح بنكً
علـى مسـتو والية جوجارات بكاملها، وسـبب نجاحه أنه حقـق فعليا مفهوم البنك علـى مسـتو والية جوجارات بكاملها، وسـبب نجاحه أنه حقـق فعليا مفهوم البنك 
التعاوني بالرعاية االجتماعية لألعضاء، ولذا فهو يسـعى باسـتمرار لتحقيق األهداف التعاوني بالرعاية االجتماعية لألعضاء، ولذا فهو يسـعى باسـتمرار لتحقيق األهداف 

Co-operative banking in India p41Co-operative banking in India p41 :ينظر ينظر:    (١)
Reserve Bank of India. College of Agricultural banking p2Reserve Bank of India. College of Agricultural banking p2  

 Case Study on the cooperative Bank of RAJKOT LTD (RAJ Bank) TarakCase Study on the cooperative Bank of RAJKOT LTD (RAJ Bank) Tarak ينظـر:  ينظـر:    (٢)
Shah p 2Shah p 2



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

٩٥٩٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

االجتماعية من خالل مساعدة الفئات المتضررة والمحرومة في المجتمعاالجتماعية من خالل مساعدة الفئات المتضررة والمحرومة في المجتمع(١).
وعنـد النظـر فـي ودائـع «راج بنـك» فـي وعنـد النظـر فـي ودائـع «راج بنـك» فـي ٢٠٠٥٢٠٠٥/٣/٣١٣١م فقد بلغـت حوالي م فقد بلغـت حوالي 
٢٩٢٩  مليار روبية، وهذا يعني نموا بنسبة   مليار روبية، وهذا يعني نموا بنسبة ٩٫٤٣٩٫٤٣% مقارنة بتاريخ % مقارنة بتاريخ ٢٠٠٤٢٠٠٤/٣/٣١٣١م، كما م، كما 
حقق البنك زيادة في االحتياطي والفائض بمعدل حقق البنك زيادة في االحتياطي والفائض بمعدل ١١٫٤٢١١٫٤٢% إضافة إلى أن البنك ليس % إضافة إلى أن البنك ليس 
عليـه أي قروض مما يدل على أن التزاماتـه الخارجية طويلة األجل منخفضة جداعليـه أي قروض مما يدل على أن التزاماتـه الخارجية طويلة األجل منخفضة جدا(٢)، ، 

ومما يتميز به «راج بنك» أنه عضو في اتحاد البنوك الدولية األكثر كفاءةومما يتميز به «راج بنك» أنه عضو في اتحاد البنوك الدولية األكثر كفاءة(٣). . 
ومـن سياسـة هـذا البنـك عدم الدخـول فـي سـوق األوراق المالية (األسـهم ومـن سياسـة هـذا البنـك عدم الدخـول فـي سـوق األوراق المالية (األسـهم 

ا لما في ذلك من المخاطر على أموال البنك وأعضائه(٤). ا لما في ذلك من المخاطر على أموال البنك وأعضائهوالسندات) نظرً والسندات) نظرً
وغيـر بعيـد عن الهنـد نجد في بنغالديش تجربة شـهيرة وهي بنـك جرامين أو وغيـر بعيـد عن الهنـد نجد في بنغالديش تجربة شـهيرة وهي بنـك جرامين أو 
سَ  رَ سَ م، وقد دَ رَ مـا يسـمى «بنك الفقراء» الذي أسسـه أ.د. محمد يونس في عـام مـا يسـمى «بنك الفقراء» الذي أسسـه أ.د. محمد يونس في عـام ١٩٧٦١٩٧٦م، وقد دَ
يونس االقتصاد في الواليات المتحدة األمريكية، لكنه لما عاد إلى بلده الفقير المنهك يونس االقتصاد في الواليات المتحدة األمريكية، لكنه لما عاد إلى بلده الفقير المنهك 
ا في  ا في بالفيضانـات والمجاعات رأ أن االقتصاد الرأسـمالي الذي درسـه لن يفيد كثيرً بالفيضانـات والمجاعات رأ أن االقتصاد الرأسـمالي الذي درسـه لن يفيد كثيرً
بلـده، ولن ينقذه من مشـكالته التـي تمس المواطن العادي، وبعـد زيارات وجوالت بلـده، ولن ينقذه من مشـكالته التـي تمس المواطن العادي، وبعـد زيارات وجوالت 
في بعض المناطق في بنغالديش ظهر له أن المشكلة تكمن في حرمان الفقراء في بعض المناطق في بنغالديش ظهر له أن المشكلة تكمن في حرمان الفقراء – – وهم وهم 
غالب المجتمع غالب المجتمع – – من فرصة التمويل من البنوك واقتصار البنوك على تمويل األغنياء، من فرصة التمويل من البنوك واقتصار البنوك على تمويل األغنياء، 
فنشأت فكرة بنك الفقراء التي تقوم على أساس أن التمويل حق لإلنسان أيا كان، ولجأ فنشأت فكرة بنك الفقراء التي تقوم على أساس أن التمويل حق لإلنسان أيا كان، ولجأ 
إلـى ضمان هذه األموال المقترضة عن طريق تكوين مجموعات صغيرة من األعضاء إلـى ضمان هذه األموال المقترضة عن طريق تكوين مجموعات صغيرة من األعضاء 
 Case Study on the cooperative Bank of RAJKOT LTD (RAJ Bank) TarakCase Study on the cooperative Bank of RAJKOT LTD (RAJ Bank) Tarak ينظـر:  ينظـر:    (١)

Shah p5Shah p5

ينظر: المرجع السابق ٦، ، ١٠١٠. ينظر: المرجع السابق    (٢)
ينظر: المرجع السابق ١٨١٨. ينظر: المرجع السابق    (٣)
ينظر: المرجع السابق ٢٧٢٧. ينظر: المرجع السابق    (٤)



٩٦٩٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا لضمان السـداد مع الحـرص على تقديم الخدمـات للفقراء في  ا لضمان السـداد مع الحـرص على تقديم الخدمـات للفقراء في يضمـن بعضها بعضً يضمـن بعضها بعضً
أماكنهـم وقراهـم، وتقديـم النصـح والمشـورة لهم والتوسـع فـي إنظار المعسـرين أماكنهـم وقراهـم، وتقديـم النصـح والمشـورة لهم والتوسـع فـي إنظار المعسـرين 
ومساعدتهمومساعدتهم(١)، وقد نجح البنك في إحداث نقلة نوعية في وضع الفقراء، ومن مظاهر ، وقد نجح البنك في إحداث نقلة نوعية في وضع الفقراء، ومن مظاهر 

نجاحه ما يأتي:نجاحه ما يأتي:
حوالي  حوالي م  م  - ٢٠٠٩٢٠٠٩ عام  إلى  البنك  هذا  قروض  من  المستفيدين  عدد  عام بلغ  إلى  البنك  هذا  قروض  من  المستفيدين  عدد  بلغ 

٨  ماليين شخص، كما استطاع تغطية قر بنغالديش كلها  ماليين شخص، كما استطاع تغطية قر بنغالديش كلها(٢).
ا، وقد استطاع تقديم قروض بمبلغ  ا، وقد استطاع تقديم قروض بمبلغ  موظفً بلغ عدد موظفي البنك بلغ عدد موظفي البنك ٢٣٢٥٢٢٣٢٥٢ - موظفً
يزيد عن يزيد عن ٨٫٥٨٫٥ مليار دوالر ونسبة السداد فيها بلغت  مليار دوالر ونسبة السداد فيها بلغت ٩٨٫٨٥٩٨٫٨٥% وهي نسبة % وهي نسبة 

مرتفعة لم تحققها البنوك التجاريةمرتفعة لم تحققها البنوك التجارية(٣).
بعد نجاح التجربة أسس بنك جرامين مؤسسة لنشر هذه التجربة في العالم بعد نجاح التجربة أسس بنك جرامين مؤسسة لنشر هذه التجربة في العالم  - 
بكل الوسائل، كما استطاع نشرها فعليا في عدد من الدول يزيد عددها عن بكل الوسائل، كما استطاع نشرها فعليا في عدد من الدول يزيد عددها عن 

٥٨٥٨ دولة، منها مصر، وماليزيا، وجنوب أفريقيا وغيرها دولة، منها مصر، وماليزيا، وجنوب أفريقيا وغيرها(٤).
م نظير م نظير  حصل د. محمد يونس وبنك جرامين على جائزة نوبل لعام حصل د. محمد يونس وبنك جرامين على جائزة نوبل لعام ٢٠٠٦٢٠٠٦ -

جهودهما في إيجاد تنمية اقتصادية واجتماعية للطبقة الفقيرةجهودهما في إيجاد تنمية اقتصادية واجتماعية للطبقة الفقيرة(٥).
ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ١٠١٠ – – ٢٣٢٣. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    (١)

Compartive Study-Cooperative Banks and the Grameen Bank Model 5, 21-23Compartive Study-Cooperative Banks and the Grameen Bank Model 5, 21-23  

http://www.grameen.com/index.php?option=com_content&task=view&idhttp://www.grameen.com/index.php?option=com_content&task=view&id رابط:  رابط:    
=687&Itemid=693=687&Itemid=693

ينظر: موقع البنك على الرابط السابق. ينظر: موقع البنك على الرابط السابق.  ينظر: المرجع السابق.(٢)  ينظر: المرجع السابق.   (٣)
Cooperative Banks and the Grameen Bank Model p6Cooperative Banks and the Grameen Bank Model p6 :ينظر ينظر:    (٤)

وتجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ١٨٨١٨٨، ، ١٨٩١٨٩. وتجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    
ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ٩. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    (٥)
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٩٧٩٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

 - ٤٠٠٠٤٠٠٠ يدرب  أن  جرامين  بنك  استطاع  الماضية  سنوات  العشر  يدرب خالل  أن  جرامين  بنك  استطاع  الماضية  سنوات  العشر  خالل 
شخص من شخص من ١٠٠١٠٠ دولة على األنشطة التي يقوم بها دولة على األنشطة التي يقوم بها(١).

وفـي ماليزيا بدأت البنـوك التعاونية في عام وفـي ماليزيا بدأت البنـوك التعاونية في عام ١٩٢٢١٩٢٢م إلعانـة المزارعين وفقراء م إلعانـة المزارعين وفقراء 
تْ البنـوك التعاونية وكثر اإلقبال عليها  تْ البنـوك التعاونية وكثر اإلقبال عليها الريف وتخليصهم من جشـع المرابين، وقد نَمَ الريف وتخليصهم من جشـع المرابين، وقد نَمَ
خاصـة بعد صـدور فتاو بعض العلماء بإباحة أنشـطتها، ومن أشـهر البنوك التعاونية خاصـة بعد صـدور فتاو بعض العلماء بإباحة أنشـطتها، ومن أشـهر البنوك التعاونية 
الماليزية بنك راكيات الماليزية بنك راكيات (RakyatRakyat) الذي تأسس عام  الذي تأسس عام ١٩٥٤١٩٥٤م، وقد استمر يقدم الخدمات م، وقد استمر يقدم الخدمات 
التعاونيـة التقليديـة ألعضائه، وكانـت الحكومـة الماليزية تقدم له الدعـم وتودع لديه التعاونيـة التقليديـة ألعضائه، وكانـت الحكومـة الماليزية تقدم له الدعـم وتودع لديه 
أموالها، وفي عام أموالها، وفي عام ١٩٨٦١٩٨٦م بدأ بنك راكيات بتقديم أولى المنتجات المالية اإلسالمية مع م بدأ بنك راكيات بتقديم أولى المنتجات المالية اإلسالمية مع 
احتفاظه بالصورة التقليدية العامة، واستمر في طرح المنتجات اإلسالمية على مراحل، احتفاظه بالصورة التقليدية العامة، واستمر في طرح المنتجات اإلسالمية على مراحل، 
وفـي عام وفـي عام ١٩٩٧١٩٩٧م أصبح ثاني أكبر المصارف اإلسـالمية في ماليزيا، وقد اسـتطاع في م أصبح ثاني أكبر المصارف اإلسـالمية في ماليزيا، وقد اسـتطاع في 
ا، واسـتطاع البنك تجاوز  ا، واسـتطاع البنك تجاوز م التخلص من جميع المعامالت المحرمة شـرعً عام عام ٢٠٠١٢٠٠١م التخلص من جميع المعامالت المحرمة شـرعً
األزمة االقتصادية اآلسيوية عام األزمة االقتصادية اآلسيوية عام ١٩٩٧١٩٩٧م دون أثر يذكرم دون أثر يذكر(٢)، كما واصل نموه حتى بلغت ، كما واصل نموه حتى بلغت 
أصـول البنـك فـي أصـول البنـك فـي ٢٠١١٢٠١١/١٢١٢/٣١٣١م م ٧٢٫٤٨٧٢٫٤٨ مليـار رنجت، وكانـت أرباحه  مليـار رنجت، وكانـت أرباحه ٢٫٠٢٢٫٠٢ 
ـا، ولديه أكثر  ـا، ولديه أكثر  فرعً مليـار رنجـت قبل إخـراج الزكاة والضريبة، وبلـغ عدد فروعه مليـار رنجـت قبل إخـراج الزكاة والضريبة، وبلـغ عدد فروعه ١٣٦١٣٦ فرعً
من من ٦٠٠٦٠٠ جهاز صراف، وهو خاضع إلشـراف وزارة التجارة والتعاونيات، وقد حصل  جهاز صراف، وهو خاضع إلشـراف وزارة التجارة والتعاونيات، وقد حصل 

على عدد من األوسمة والجوائز من عدد من المنظمات التعاونية الدوليةعلى عدد من األوسمة والجوائز من عدد من المنظمات التعاونية الدولية(٣).
Cooperative Banks and the Grameen bank Model p5Cooperative Banks and the Grameen bank Model p5 :ينظر ينظر:    (١)

وتجدر اإلشـارة إلى أن نجاح البنك في هذا المجال ال يعني تزكيته من كل وجه، وذلك أن  وتجدر اإلشـارة إلى أن نجاح البنك في هذا المجال ال يعني تزكيته من كل وجه، وذلك أن    
له سلبيات وعليه مؤاخذات شرعية ليس هذا مقام بسطها.له سلبيات وعليه مؤاخذات شرعية ليس هذا مقام بسطها.

 Bank kerjasama Rakyat Malaysia Berhad a case of a cooperative islamicBank kerjasama Rakyat Malaysia Berhad a case of a cooperative islamic :ينظـر ينظـر:    (٢)
bank in malaysia Radziah Abdullatiff 3, 4bank in malaysia Radziah Abdullatiff 3, 4

ينظر: موقع البنك على الرابط: ينظر: موقع البنك على الرابط:   (٣)
http://www.bankrakyat.com.my/web/guest/sejarahhttp://www.bankrakyat.com.my/web/guest/sejarah  
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وفي البحرين بدأت األنشطة التعاونية بدعم من وزارة التنمية االجتماعية، وتم وفي البحرين بدأت األنشطة التعاونية بدعم من وزارة التنمية االجتماعية، وتم 
تأسـيس «بنك األسـرة» الذي أسس عام تأسـيس «بنك األسـرة» الذي أسس عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وبدأ أنشطته في عام م، وبدأ أنشطته في عام ٢٠١٠٢٠١٠م برأس م برأس 
مال مال ١٥١٥ مليون دينار بترخيص من البنك المركزي وإشراف وزارة التنمية االجتماعية،  مليون دينار بترخيص من البنك المركزي وإشراف وزارة التنمية االجتماعية، 
وهو بنك إسالمي لديه هيئة للرقابة الشرعية ليكون أول بنك إسالمي للتمويل األصغر وهو بنك إسالمي لديه هيئة للرقابة الشرعية ليكون أول بنك إسالمي للتمويل األصغر 
في البحرين، وتقوم فكرته على نموذج بنك جرامين البنغالديشـي ويسـتهدف األسـر في البحرين، وتقوم فكرته على نموذج بنك جرامين البنغالديشـي ويسـتهدف األسـر 
المعـوزة لدعم أنشـطتها المـدرة للدخل، ويمولهـا بحد أقصى المعـوزة لدعم أنشـطتها المـدرة للدخل، ويمولهـا بحد أقصى ٧٠٠٠٧٠٠٠ دينـار، كما أن  دينـار، كما أن 
البنـك قـد طبق برنامج ادخار إجباري وذلك بتشـكيل مجموعات من األعضاء، وكل البنـك قـد طبق برنامج ادخار إجباري وذلك بتشـكيل مجموعات من األعضاء، وكل 
أعضاء مجموعة يجب عليهم فتح حسـاب ادخار بمبلغ عشـرة دنانير، وإيداع أعضاء مجموعة يجب عليهم فتح حسـاب ادخار بمبلغ عشـرة دنانير، وإيداع ٦ دنانير  دنانير 
على األقل شـهريا، وذلك لتشجيعهم على االدخار وإدارة األموال بحكمة، كما يقدم على األقل شـهريا، وذلك لتشجيعهم على االدخار وإدارة األموال بحكمة، كما يقدم 
البنك خدمات غير مالية كاالستشـارات، ودراسـة الجدو ونحـو ذلك، وهذا البنك البنك خدمات غير مالية كاالستشـارات، ودراسـة الجدو ونحـو ذلك، وهذا البنك 
متعـاون بشـكل وثيق مـع بنك جرامين البنغالديشـي، وقد قدم خدماته لـ متعـاون بشـكل وثيق مـع بنك جرامين البنغالديشـي، وقد قدم خدماته لـ ٣٠٠٣٠٠ أسـرة  أسـرة 

خالل عام خالل عام ٢٠١٠٢٠١٠م(١).
وفـي األردن بـدأ النشـاط التعاونـي في عـام وفـي األردن بـدأ النشـاط التعاونـي في عـام ١٩٥٢١٩٥٢م وذلـك بتأسـيس «دائرة م وذلـك بتأسـيس «دائرة 
اإلنشـاء التعاوني» التي كانت تقوم بإقراض الجمعيات التعاونية، ثم في عام اإلنشـاء التعاوني» التي كانت تقوم بإقراض الجمعيات التعاونية، ثم في عام ١٩٥٩١٩٥٩م م 
تـم االتفاق على تأسـيس اتحاد تعاونـي يقوم بمهام البنك التعاوني، ثم اسـتقل البنك تـم االتفاق على تأسـيس اتحاد تعاونـي يقوم بمهام البنك التعاوني، ثم اسـتقل البنك 
التعاوني بعمله في عام التعاوني بعمله في عام ١٩٧٧١٩٧٧م ليقوم بأعمال مصرفية أعم وأشمل، منها قبول الودائع م ليقوم بأعمال مصرفية أعم وأشمل، منها قبول الودائع 

وتقديم القروض وتحصيل الكمبياالت والسندات وغير ذلكوتقديم القروض وتحصيل الكمبياالت والسندات وغير ذلك(٢).
ينظر: بنك األسـرة ١٦١٦–١٨١٨، وبنك األسـرة ، وبنك األسـرة – – التقرير السـنوي التقرير السـنوي ٢٠١٠٢٠١٠م، م، ٥، ، ١٣١٣، ، ١٧١٧، ، ١٨١٨، ،  ينظر: بنك األسـرة    (١)

٢٠٢٠ على الرابط:  على الرابط: 
http://www.familybankbh.com/ara/PDF/annualreport_dec2010_ar.pdfhttp://www.familybankbh.com/ara/PDF/annualreport_dec2010_ar.pdf  

ينظـر: االتجاهات المعاصرة فـي إدارة البنوك، د. زياد رمضـان ود. محفوظ جودة ٢٤٧٢٤٧ – –  ينظـر: االتجاهات المعاصرة فـي إدارة البنوك، د. زياد رمضـان ود. محفوظ جودة    (٢)
.٢٥٠٢٥٠
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وفي أندونيسـيا أكبر بلد إسالمي تنتشر البنوك التعاونية تحت اسم «بيت المال وفي أندونيسـيا أكبر بلد إسالمي تنتشر البنوك التعاونية تحت اسم «بيت المال 
والتمويل» والذي يركز عمله في تطوير جهود التنمية اإلنتاجية واالستثمار في تحسين والتمويل» والذي يركز عمله في تطوير جهود التنمية اإلنتاجية واالستثمار في تحسين 
نوعيـة المشـروعات االقتصاديـة الصغيـرة، كما يركز علـى جمع الـزكاة والصدقات نوعيـة المشـروعات االقتصاديـة الصغيـرة، كما يركز علـى جمع الـزكاة والصدقات 

واألوقاف وتوزيعها وفق أحكام الشريعةواألوقاف وتوزيعها وفق أحكام الشريعة(١). . 
وقد نشأ بيت المال والتمويل في القر واألرياف، ويقوم بجمع رأس ماله من أفراد وقد نشأ بيت المال والتمويل في القر واألرياف، ويقوم بجمع رأس ماله من أفراد 
المجتمع المتعاونين حتى يبلغ المجتمع المتعاونين حتى يبلغ ٢٠٢٠ مليون روبية على األقل، وإذا بلغ رأس ماله  مليون روبية على األقل، وإذا بلغ رأس ماله ٧٥٧٥ مليون  مليون 

روبية فإنه يدخل تحت مظلة وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطةروبية فإنه يدخل تحت مظلة وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة(٢).
ومـن النمـاذج الناجحة مـن بيوت المـال والتمويل األندونيسـية «بيـت المال ومـن النمـاذج الناجحة مـن بيوت المـال والتمويل األندونيسـية «بيـت المال 
والتمويل دار التوحيد» الذي تأسـس في عام والتمويل دار التوحيد» الذي تأسـس في عام ١٩٩٤١٩٩٤م وكان عدد أعضائه عند اإلنشـاء م وكان عدد أعضائه عند اإلنشـاء 
أقل من أقل من ١٠٠١٠٠ شـخص، وقد بلغ عددهم في عام  شـخص، وقد بلغ عددهم في عام ٢٠٠٥٢٠٠٥م م ٥٠٠٠٥٠٠٠ شخص، ورأس ماله  شخص، ورأس ماله 
يبلغ يبلغ ١١١١ مليار روبية، ويقدم الدعم ألعضائه الذين تتنوع أعمالهم في مجال التجارات  مليار روبية، ويقدم الدعم ألعضائه الذين تتنوع أعمالهم في مجال التجارات 
الصغيـرة، فمنهـم من لديه مطعم أو محل مالبس أو ورشـة سـيارات، ونحو ذلكالصغيـرة، فمنهـم من لديه مطعم أو محل مالبس أو ورشـة سـيارات، ونحو ذلك(٣). . 
وبحسـب إحصائيات عام وبحسـب إحصائيات عام ٢٠١٠٢٠١٠م بلغ عدد بيوت المال والتمويل في إندونيسـيا أكثر م بلغ عدد بيوت المال والتمويل في إندونيسـيا أكثر 

من من ٤٠٠٠٤٠٠٠ بيت بيت(٤). . 
 وفـي أفريقية بلغ عـدد البنوك والجمعيـات االئتمانية التعاونية المسـجلة لد وفـي أفريقية بلغ عـدد البنوك والجمعيـات االئتمانية التعاونية المسـجلة لد
المجلـس العالمي لالتحـادات االئتمانيـة المجلـس العالمي لالتحـادات االئتمانيـة ٥٥٨٢٥٥٨٢ جمعية وبنك، وبلغ عـدد أعضائها  جمعية وبنك، وبلغ عـدد أعضائها 

ا(٥). ا عضوً ٢٫٧٣٠٫١٤٧٢٫٧٣٠٫١٤٧ عضوً
TATA CARA PENDIRIAN BMT Dr. Ir.M. Amin Aziz p2TATA CARA PENDIRIAN BMT Dr. Ir.M. Amin Aziz p2 :ينظر ينظر:    (١)

TATA CARA PENDIRIAN BMT DR. Ir.M. Amin Aziz p13, 16TATA CARA PENDIRIAN BMT DR. Ir.M. Amin Aziz p13, 16 :ينظر ينظر:    (٢)
ينظر: المرجع السابق ٥٤٥٤، ، ٥٥٥٥. ينظر: المرجع السابق    (٣)

ينظر: مجلة econosainseconosains العدد  العدد ١٠١٠ مارس  مارس ٢٠١٢٢٠١٢، ص ، ص ٦٨٦٨. ينظر: مجلة    (٤)
Comparative study-Cooperative Banks and the Grameen Bank model p7Comparative study-Cooperative Banks and the Grameen Bank model p7 :ينظر ينظر:    (٥)
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وفي جنوب أفريقيا نشأت الجمعيات التعاونية في بداية الثمانينيات (وفي جنوب أفريقيا نشأت الجمعيات التعاونية في بداية الثمانينيات (١٩٨٠١٩٨٠م) م) 
بجهـود الكاثوليكيين، وفي التسـعينيات نمـت الحركة االئتمانية التعاونية واكتسـبت بجهـود الكاثوليكيين، وفي التسـعينيات نمـت الحركة االئتمانية التعاونية واكتسـبت 
شـكلها الرسـمي تحـت مظلـة منظمـة االدخـار والجمعيـات التعاونيـة االئتمانيـة شـكلها الرسـمي تحـت مظلـة منظمـة االدخـار والجمعيـات التعاونيـة االئتمانيـة 
ـا بـدأت وزارة الزراعة بدعم  ـا بـدأت وزارة الزراعة بدعم ، وفـي التسـعينيات أيضً والمعروفـة باسـم والمعروفـة باسـم (SACCOLSACCOL)، وفـي التسـعينيات أيضً
الجمعيـات التعاونية لتقديـم خدمات تمويلية للقرالجمعيـات التعاونية لتقديـم خدمات تمويلية للقر(١)، وقـد أعفت الحكومة البنوك ، وقـد أعفت الحكومة البنوك 
والجمعيـات االئتمانيـة التعاونيـة مـن قانـون البنـوك في عـام والجمعيـات االئتمانيـة التعاونيـة مـن قانـون البنـوك في عـام ١٩٩٠١٩٩٠م، مع اشـتراط م، مع اشـتراط 
التزامها بلوائح وقوانين الرابطة التعاونية لالئتمان واالدخارالتزامها بلوائح وقوانين الرابطة التعاونية لالئتمان واالدخار(٢)، ويمكن ألي شـخص ، ويمكن ألي شـخص 
ا  ا فيها، وهي تقدم قروضً ا في البنوك التعاونية بشـرط أن يملك أسـهمً ا أن يصبح عضوً ا فيها، وهي تقدم قروضً ا في البنوك التعاونية بشـرط أن يملك أسـهمً أن يصبح عضوً
ألعضائهـا بحد أعلى ألعضائهـا بحد أعلى ١٥٠٠٠١٥٠٠٠ راند، كما تقدم خدمات اإليداع واالدخار والحواالت  راند، كما تقدم خدمات اإليداع واالدخار والحواالت 
وغيرهاوغيرها(٣)، إضافة إلى الخدمات االجتماعية التي تقدمها لألعضاء كالتدريب والتعليم ، إضافة إلى الخدمات االجتماعية التي تقدمها لألعضاء كالتدريب والتعليم 
واالستشـاراتواالستشـارات(٤)، وهناك وجود قوي وتعاون بين البنـوك التعاونية في جنوب أفريقيا ، وهناك وجود قوي وتعاون بين البنـوك التعاونية في جنوب أفريقيا 

وبنك جرامين في بنغالديشوبنك جرامين في بنغالديش(٥).
وفي السـودان بدأت التعاونيات في زمن االسـتعمار عام وفي السـودان بدأت التعاونيات في زمن االسـتعمار عام ١٩٣٧١٩٣٧م وصدر أول م وصدر أول 
قانـون للتعاونيـات عـام قانـون للتعاونيـات عـام ١٩٤٨١٩٤٨، ولكـن بقيت التعاونيـات ضعيفة وغيـر مؤثرة، وفي ، ولكـن بقيت التعاونيـات ضعيفة وغيـر مؤثرة، وفي 
عـام عـام ١٩٧٣١٩٧٣م صدر قانـون التعاونيات الجديد وانتشـرت التعاونيات بشـكل كبير في م صدر قانـون التعاونيات الجديد وانتشـرت التعاونيات بشـكل كبير في 
ـأَت وزارة مسـتقلة للتعاونيات، وكان أعضـاء التعاونيات يطالبون  ـأَت وزارة مسـتقلة للتعاونيات، وكان أعضـاء التعاونيات يطالبون السـبعينيات، وأُنشِ السـبعينيات، وأُنشِ

بإنشاء بنك تعاونيبإنشاء بنك تعاوني(٦).
ينظر: المرجع السابق ٥. ينظر: المرجع السابق   ينظر: المرجع السابق ٨.(١)  ينظر: المرجع السابق    (٢)

ينظر: المرجع السابق ١٠١٠، ، ١١١١، ، ١٤١٤. ينظر: المرجع السابق    (٣)
ينظر: المرجع السابق ١٥١٥. ينظر: المرجع السابق    (٤)

ينظر: المرجع السابق ٦، ، ٣٣٣٣. ينظر: المرجع السابق    (٥)
ا» د. عبد القادر  ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسالمي «نموذجً ا» د. عبد القادر   ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسالمي «نموذجً  (٦)

الرواس الرواس ٥٦٥٦-٦١٦١.



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٠١١٠١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وفـي عام وفـي عام ١٩٨٢١٩٨٢م أنشـئ بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي بهـدف دعم القطاع م أنشـئ بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي بهـدف دعم القطاع 
التعاوني وتطويره وتنميته، وذلك بتوفير المال الالزم والخدمات المصرفية للكيانات التعاوني وتطويره وتنميته، وذلك بتوفير المال الالزم والخدمات المصرفية للكيانات 

التعاونية في المجاالت المختلفةالتعاونية في المجاالت المختلفة(١).
وقد تميز البنك بهويته اإلسالمية وقيامه على أسس تعاونية وتشجيعه لالدخار وقد تميز البنك بهويته اإلسالمية وقيامه على أسس تعاونية وتشجيعه لالدخار 
بين المواطنين والجمعياتبين المواطنين والجمعيات(٢)، وقد بدأ البنك برأس مال تأسيسي يقدر بخمسة ماليين ، وقد بدأ البنك برأس مال تأسيسي يقدر بخمسة ماليين 
جنيـه دفعت الحكومة ثالثة ماليين، ودفعت الحركـة التعاونية مليونين، ثم رفع رأس جنيـه دفعت الحكومة ثالثة ماليين، ودفعت الحركـة التعاونية مليونين، ثم رفع رأس 

ماله عدة مرات حتى بلغ المليارين في عام ماله عدة مرات حتى بلغ المليارين في عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م(٣).
ا في واليات السـودان المختلفة، كمـا أن لديه ٧٥٢٧٥٢  ا في واليات السـودان المختلفة، كمـا أن لديه  فرعً وللبنـك أكثـر من وللبنـك أكثـر من ٣٢٣٢ فرعً

ا(٤)، ومن الخدمات التي يقدمها البنك:، ومن الخدمات التي يقدمها البنك: اموظفً موظفً
قبول الودائع وتحصيل الشيكات.قبول الودائع وتحصيل الشيكات.  – –١
التحويالت الداخلية والخارجية.التحويالت الداخلية والخارجية.  – –٢

خطابات الضمان.خطابات الضمان.  – –٣
االعتمادات المستندية وتحصيلها.االعتمادات المستندية وتحصيلها.  – –٤

الخزائن الحديديةالخزائن الحديدية(٥).  – –٥
كمـا توسـع البنك فـي الخدمـات اإللكترونيـة، ونشـر مكائن الصـرف اآللية كمـا توسـع البنك فـي الخدمـات اإللكترونيـة، ونشـر مكائن الصـرف اآللية 

.(٦) SMSSMS واستخدام الرسائل القصيرة واستخدام الرسائل القصيرة
ينظر: المرجع السابق ٦٤٦٤، ، ١٧٣١٧٣. ينظر: المرجع السابق   ينظر: المرجع السابق ١١٨١١٨، ، ١١٩١١٩.(١)  ينظر: المرجع السابق    (٢)

ينظر: المرجع السابق ١٢٢١٢٢، ، ١٢٣١٢٣. ينظر: المرجع السابق   ينظر: المرجع السابق ٢٠١٢٠١.(٣)  ينظر: المرجع السابق    (٤)
ا» د. الرواس  ينظـر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي «نموذجً ا» د. الرواس   ينظـر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي «نموذجً  (٥)

.٢٠٤٢٠٤، ، ٢٠٥٢٠٥
ينظر: المرجع السابق ١٥٣١٥٣. ينظر: المرجع السابق    (٦)



١٠٢١٠٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وقـد بلغت اسـتثمارات البنك مـا بين عامـي وقـد بلغت اسـتثمارات البنك مـا بين عامـي ١٩٨٥١٩٨٥ – – ١٩٩٥١٩٩٥م م ٢٠٢٠ مليار جنيه  مليار جنيه 
٥١٥١% منهـا مع القطاع التعاوني و% منهـا مع القطاع التعاوني و٣١٣١% مع القطـاع الخاص و% مع القطـاع الخاص و١٣١٣% مع القطاع العام% مع القطاع العام(١)، ، 

كما ساهم البنك في عدد من المؤسسات التعاونية، ومنها:كما ساهم البنك في عدد من المؤسسات التعاونية، ومنها:
١ – – المؤسسة التعاونية التجارية وعملها تنشيط قنوات التوزيع التعاونية وتوفير المؤسسة التعاونية التجارية وعملها تنشيط قنوات التوزيع التعاونية وتوفير 

السلع للتعاونيين ويساهم البنك بحوالي السلع للتعاونيين ويساهم البنك بحوالي ٤٠٤٠% من رأس مالها.% من رأس مالها.
٢ – – المؤسسة الوطنية للتأمين التعاوني.المؤسسة الوطنية للتأمين التعاوني.

٣ – – مؤسسة التنمية التعاونيةمؤسسة التنمية التعاونية(٢).
وللبنك عناية بالعمل الخيري وتمويل المنظمات اإلنسانيةوللبنك عناية بالعمل الخيري وتمويل المنظمات اإلنسانية(٣).

ينظر: المرجع السابق ٢١٢٢١٢. ينظر: المرجع السابق    (١)

ينظر: المرجع السابق ٢٣٧٢٣٧. ينظر: المرجع السابق    (٢)

ينظر: المرجع السابق ١٦٤١٦٤. ينظر: المرجع السابق    (٣)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

١٠٣١٠٣

أنواع البنوك التعاونيةأنواع البنوك التعاونية

المطلب األول: أنواعها باعتبار أنشطتهاالمطلب األول: أنواعها باعتبار أنشطتها
البنوك التعاونية على نوعين رئيسين:البنوك التعاونية على نوعين رئيسين:

النـوع األول:النـوع األول: البنوك التعاونية العامة، وهي التـي تقوم بتقديم جميع الخدمات  البنوك التعاونية العامة، وهي التـي تقوم بتقديم جميع الخدمات 
المصرفية ألعضائها على غرار ما تقوم به البنوك التجاريةالمصرفية ألعضائها على غرار ما تقوم به البنوك التجارية(١).

ا  ا  البنـوك التعاونيـة المتخصصـة وهـي التـي تقـوم بالعمـل وفقً النـوع الثانـي:النـوع الثانـي: البنـوك التعاونيـة المتخصصـة وهـي التـي تقـوم بالعمـل وفقً
ألغراضها وطبيعة أعضائهاألغراضها وطبيعة أعضائها(٢)، ولها أشكال متعددة وأشهرها:، ولها أشكال متعددة وأشهرها:

نهـا المزارعـون ويودعون  وِّ كَ نهـا المزارعـون ويودعون البنـوك التعاونيـة الزراعيـة وهـي التـي يُ وِّ كَ البنـوك التعاونيـة الزراعيـة وهـي التـي يُ  – –١
فيهـا أموالهـم، وتوفر لهـم الخدمـات المصرفية التـي يحتاجونها بأقل فيهـا أموالهـم، وتوفر لهـم الخدمـات المصرفية التـي يحتاجونها بأقل 
التكاليـف والضمانات، وتحميهم من جشـع المرابيـن، وهذا النوع من التكاليـف والضمانات، وتحميهم من جشـع المرابيـن، وهذا النوع من 
البنـوك التعاونيـة هو أقدم األنـواع على اإلطالق، وهو أسـاس انطالق البنـوك التعاونيـة هو أقدم األنـواع على اإلطالق، وهو أسـاس انطالق 

البنوك التعاونيةالبنوك التعاونية(٣).
Cooperatives UK John-Paul Flintoff 28, 29Cooperatives UK John-Paul Flintoff 28, 29ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٤٤٤٤، ، ٤٥٤٥ و و  (١)

ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٧٣٧، ، ٣٨٣٨. .  ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٢)
.Co-operatives Banks in Europe Wim Fonteyne 6Co-operatives Banks in Europe Wim Fonteyne 6  

ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٤٣٤٣–٤٥٤٥. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٣) =



١٠٤١٠٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا «بنوك التوفير والتسليف» وتسمى  ا «بنوك التوفير والتسليف» وتسمى بنوك االدخار التعاونية وتسمى أيضً بنوك االدخار التعاونية وتسمى أيضً  – –٢
 CreditCredit» «فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة «االتحـادات االئتمانيـة» «فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة «االتحـادات االئتمانيـة
UnionsUnions» وهـي: رابطة مصرفية تعاونية تعمل لمصلحة أعضائها لجمع » وهـي: رابطة مصرفية تعاونية تعمل لمصلحة أعضائها لجمع 

مدخراتهـم وإقراضهـم مـا يحتاجون بشـروط سـهلة وفوائـد مخفضة مدخراتهـم وإقراضهـم مـا يحتاجون بشـروط سـهلة وفوائـد مخفضة 
لحمايتهـم من المرابيـنلحمايتهـم من المرابيـن(١)، ويتكون أعضاؤها مـن الموظفين العاملين ، ويتكون أعضاؤها مـن الموظفين العاملين 
فـي وزارة معينـة أو قطاع معيـن، أو ينتمون التحاد عمالـي، أو مذهب فـي وزارة معينـة أو قطاع معيـن، أو ينتمون التحاد عمالـي، أو مذهب 
عقـدي معينعقـدي معين(٢). ومما يدخل في هذا النوع أو يشـبهه إلى حد كبير بنوك . ومما يدخل في هذا النوع أو يشـبهه إلى حد كبير بنوك 

الموظفين وبنوك النقابات العماليةالموظفين وبنوك النقابات العمالية(٣).
البنـوك التعاونيـة االسـتهالكية، وقـد نشـأت نتيجة لنجـاح الجمعيات البنـوك التعاونيـة االسـتهالكية، وقـد نشـأت نتيجة لنجـاح الجمعيات   – –٣
التعاونيـة االسـتهالكية التعاونيـة االسـتهالكية – – التـي توفر للنـاس حاجات البيـت اليومية  التـي توفر للنـاس حاجات البيـت اليومية  – – 
فـي جمـع المدخـرات والودائـع بأنواعهـا مـن أعضائهـا، وإعطائهـم فـي جمـع المدخـرات والودائـع بأنواعهـا مـن أعضائهـا، وإعطائهـم 
ا تشـجع األعضاء علـى التعامل مع هـذه الجمعيات، ثم  ا تشـجع األعضاء علـى التعامل مع هـذه الجمعيات، ثم فوائـد وأرباحً فوائـد وأرباحً
تطـور األمر من ودائع وادخـار إلى القيام بكثير مـن األعمال المصرفية تطـور األمر من ودائع وادخـار إلى القيام بكثير مـن األعمال المصرفية 
كالتعامل بالشـيكات وخصم الكمبياالت، وتمويل األعضاء لألغراض كالتعامل بالشـيكات وخصم الكمبياالت، وتمويل األعضاء لألغراض 
ا  ا االسـتهالكية، وغير ذلك من األعمال المصرفية التي جعلت منها بنوكً االسـتهالكية، وغير ذلك من األعمال المصرفية التي جعلت منها بنوكً

مستقلة عن الجمعياتمستقلة عن الجمعيات(٤).
.Cooperative Banks and the Grameen Bank model 8Cooperative Banks and the Grameen Bank model 8  =

ينظـر: البنوك التعاونيـة، زكي اإلمام ٤٦٤٦، واالدخـار االئتمان التعاونـي، د. كمال أبو الخير ، واالدخـار االئتمان التعاونـي، د. كمال أبو الخير  ينظـر: البنوك التعاونيـة، زكي اإلمام    (١)
.Credit unions guide 2Credit unions guide 2٣٩٣٣٩٣، و، و
Credit unions guide 2, 3Credit unions guide 2, 3 :ينظر ينظر:    (٢)

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٣٩٤٣٩٤. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (٣)
ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٤٧٤٧. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٤)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٠٥١٠٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البنوك التعاونية لالتجار بالجملة، وهي بنوك تخدم الجمعيات التعاونية البنوك التعاونية لالتجار بالجملة، وهي بنوك تخدم الجمعيات التعاونية   – –٤
التـي تعمل في مجال التجارة بالجملة، وتوفـر لها الخدمات المصرفية التـي تعمل في مجال التجارة بالجملة، وتوفـر لها الخدمات المصرفية 

ا في هذا البنك(١). ا في هذا البنكوالتمويل إذا كانت تلك الجمعيات عضوً والتمويل إذا كانت تلك الجمعيات عضوً
البنوك التعاونية لبناء المساكن، وهي بنوك تركز على االدخار واإلقراض البنوك التعاونية لبناء المساكن، وهي بنوك تركز على االدخار واإلقراض   – –٥
السكني وتمويل بناء البيوت والرهون العقارية، وهي ممنوعة من العمل السكني وتمويل بناء البيوت والرهون العقارية، وهي ممنوعة من العمل 

في السلع والمتاجرة بالعمالتفي السلع والمتاجرة بالعمالت(٢).
البنـوك التعاونية اإلنتاجية وهي التـي تتكون من أرباب الحرف والمهن البنـوك التعاونية اإلنتاجية وهي التـي تتكون من أرباب الحرف والمهن   – –٦
لتمويـل أعضائهـا المشـتغلين فـي الصناعـات الصغيـرة والمتوسـطة، لتمويـل أعضائهـا المشـتغلين فـي الصناعـات الصغيـرة والمتوسـطة، 
وذلك بجمع االكتتابات والمدخرات وتقديم القروض وتوفير األموال وذلك بجمع االكتتابات والمدخرات وتقديم القروض وتوفير األموال 
مـن المصـادر الخارجية لتمويل هـذه الصناعات التي يقـوم بها األفراد مـن المصـادر الخارجية لتمويل هـذه الصناعات التي يقـوم بها األفراد 
أو الجمعيـات التعاونيـة اإلنتاجيـة، كمـا تتولـى التعاقـد مـع الجهات أو الجمعيـات التعاونيـة اإلنتاجيـة، كمـا تتولـى التعاقـد مـع الجهات 
التي تشـتري هـذه المنتجات وتتولـى فتح الحسـابات الجارية وخصم التي تشـتري هـذه المنتجات وتتولـى فتح الحسـابات الجارية وخصم 

الكمبياالت والمحاسبة مع الجهات الموردة أو المشتريةالكمبياالت والمحاسبة مع الجهات الموردة أو المشترية(٣).
البنـوك التعاونية لجمعيـات الثـروة المائية، وهي تقـوم بجمع األموال البنـوك التعاونية لجمعيـات الثـروة المائية، وهي تقـوم بجمع األموال   – –٧
واالكتتابـات وإنشـاء صناديق التوفيـر لألعضاء، وتقـدم القروض لبناء واالكتتابـات وإنشـاء صناديق التوفيـر لألعضاء، وتقـدم القروض لبناء 
أحواض األسـماك وبناء مراكز التصنيع السـمكي، كمـا تقدم القروض أحواض األسـماك وبناء مراكز التصنيع السـمكي، كمـا تقدم القروض 

االستهالكية لألعضاء في مواسم توقف العملاالستهالكية لألعضاء في مواسم توقف العمل(٤).
ينظر: المرجع السابق ٣٨٣٨. ينظر: المرجع السابق    (١)

Co-operatives UK John-Paul Flintoff 24, 25Co-operatives UK John-Paul Flintoff 24, 25ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٩٣٩ و و ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٢)
ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٨٣٨. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٣)

المرجع السابق، ٣٨٣٨. المرجع السابق،    (٤)



١٠٦١٠٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الثاني: أنواعها باعتبار إدارتهاالمطلب الثاني: أنواعها باعتبار إدارتها
تدار البنوك التعاونية على أساس ديمقراطي، فلكل عضو صوت واحد، ويتولى تدار البنوك التعاونية على أساس ديمقراطي، فلكل عضو صوت واحد، ويتولى 
ا السياسة التي ينبغي لبنكهم أن  ا السياسة التي ينبغي لبنكهم أن األعضاء انتخاب مجلس اإلدارة، ويقرر األعضاء أيضً األعضاء انتخاب مجلس اإلدارة، ويقرر األعضاء أيضً
يسـير عليها، وذلك خالل اجتماعهم السـنوي، كما أنهم ينتخبون لجنة إشـرافية على يسـير عليها، وذلك خالل اجتماعهم السـنوي، كما أنهم ينتخبون لجنة إشـرافية على 

البنك تقوم بتدقيق الحسابات لضمان إدارة األموال بدقة وسالمةالبنك تقوم بتدقيق الحسابات لضمان إدارة األموال بدقة وسالمة(١).
والبنـوك التعاونيـة تختلـف مـن بلد إلـى آخر مـن حيـث اإلدارةوالبنـوك التعاونيـة تختلـف مـن بلد إلـى آخر مـن حيـث اإلدارة(٢)، ولكن في ، ولكن في 

الجملة هي ثالثة أنواع:الجملة هي ثالثة أنواع:
النـوع األول:النـوع األول: البنـوك التعاونية المحلية، وهي التي تقـوم بالخدمات المصرفية  البنـوك التعاونية المحلية، وهي التي تقـوم بالخدمات المصرفية 
ألعضائهـا التعاونيين، وتنتشـر فروعها في المدن والقر واألريـاف، وفروعها كثيرة ألعضائهـا التعاونيين، وتنتشـر فروعها في المدن والقر واألريـاف، وفروعها كثيرة 

منتشرة.منتشرة.
النـوع الثاني:النـوع الثاني: البنـوك التعاونية المركزيـة المتخصصة أو الهيئـات المركزية أو  البنـوك التعاونية المركزيـة المتخصصة أو الهيئـات المركزية أو 
اتحاد البنوك التعاونية، وهي جهة لها سـلطة اإلشـراف والرقابة على البنوك التعاونية اتحاد البنوك التعاونية، وهي جهة لها سـلطة اإلشـراف والرقابة على البنوك التعاونية 
المحليـة والمتخصصـة في نشـاط معيـن كالبنـوك التعاونيـة الزراعية، وتقـوم البنوك المحليـة والمتخصصـة في نشـاط معيـن كالبنـوك التعاونيـة الزراعية، وتقـوم البنوك 

المحلية بادخار المحلية بادخار ١٠١٠% من أصولها لد البنك التعاوني المركزي% من أصولها لد البنك التعاوني المركزي(٣).
النوع الثالث:النوع الثالث: البنك المركزي القومي التعاوني، أو بنك الدولة التعاوني، وهذا  البنك المركزي القومي التعاوني، أو بنك الدولة التعاوني، وهذا 
النوع يتولى مهمة اإلشراف العام على جميع المصارف التعاونية باختالف أنواعها في النوع يتولى مهمة اإلشراف العام على جميع المصارف التعاونية باختالف أنواعها في 

Cooperatives Banks in Europe Wim Fonteyne 30Cooperatives Banks in Europe Wim Fonteyne 30 :ينظر ينظر:    (١)
 Cooperative Banks and the Grameen Bank Model 12 Cooperative Banks and the Grameen Bank Model 12و و   

Cooperative Banks in the new financial system Rabobanks Group 10Cooperative Banks in the new financial system Rabobanks Group 10 :ينظر ينظر:    (٢)
Cooperative banking in India 41Cooperative banking in India 41 . .ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٤٤٤٤ ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٣)

Cooperative Banks and the Grameen Bank Model 2Cooperative Banks and the Grameen Bank Model 2  



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٠٧١٠٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البالد، وله اتصال مباشر بالبنك المركزي الحكومي الذي يصدر النقود ويشرف على البالد، وله اتصال مباشر بالبنك المركزي الحكومي الذي يصدر النقود ويشرف على 
ا فـي كل الدول، ففي بعضها يقوم  ـا، وهذا النوع من البنوك ليس موجودً ا فـي كل الدول، ففي بعضها يقوم البنـوك عمومً ـا، وهذا النوع من البنوك ليس موجودً البنـوك عمومً

البنك المركزي مع وزارة التجارة بهذه المهمةالبنك المركزي مع وزارة التجارة بهذه المهمة(١).

المطلب الثالث: أنواعها باعتبار نطاق عملهاالمطلب الثالث: أنواعها باعتبار نطاق عملها
تختلف البنوك التعاونية من حيث نطاقها العملي:تختلف البنوك التعاونية من حيث نطاقها العملي:

فمنها ما يعمل في نطاق محلي ضيق ال يسمح لها النظام بتجاوزه، وذلك فمنها ما يعمل في نطاق محلي ضيق ال يسمح لها النظام بتجاوزه، وذلك  - 
وصغار  المزارعين  تخدم  والتي  واألرياف   القر في  التعاونية  البنوك  وصغار مثل  المزارعين  تخدم  والتي  واألرياف   القر في  التعاونية  البنوك  مثل 

ا متعددة. ا متعددة.الحرفيين ونحوهم، وفي الغالب أنها ال تملك فروعً الحرفيين ونحوهم، وفي الغالب أنها ال تملك فروعً
ومنها ما يعمل في المدن وتقدم الخدمات للموظفين وغيرهم، وفي الغالب ومنها ما يعمل في المدن وتقدم الخدمات للموظفين وغيرهم، وفي الغالب  - 

ا متعددة. ا متعددة.أنها تمتلك فروعً أنها تمتلك فروعً
ا في المدن واألرياف،  ا في المدن واألرياف، ومنها ما يعمل على مستو اإلقليم بكامله فتقيم فروعً ومنها ما يعمل على مستو اإلقليم بكامله فتقيم فروعً - 

وتقدم خدماتها لجميع األعضاء داخل اإلقليم.وتقدم خدماتها لجميع األعضاء داخل اإلقليم.
ومنها بنوك تعاونية على مستو الدولة بأقاليمها ومدنها وأريافها، وتقدم ومنها بنوك تعاونية على مستو الدولة بأقاليمها ومدنها وأريافها، وتقدم  - 
خدماتها لجميع شرائح المجتمع ممن هم أعضاء فيها، ولديها شبكة واسعة خدماتها لجميع شرائح المجتمع ممن هم أعضاء فيها، ولديها شبكة واسعة 

من الفروع.من الفروع.
ومنها بنوك تعاونية لها نشاطات دولية، وهذا النوع موجود في أوروبا بشكل ومنها بنوك تعاونية لها نشاطات دولية، وهذا النوع موجود في أوروبا بشكل  - 
واضح، ومن نماذجها بنك رايفايزن الدولي الذي يملك شبكة واسعة في واضح، ومن نماذجها بنك رايفايزن الدولي الذي يملك شبكة واسعة في 

Cooperative banking in India 41Cooperative banking in India 41ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٤٤٤٤ و و ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)
Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne 16-18Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne 16-18  

Managing District central Cooperative Banks 2Managing District central Cooperative Banks 2  



١٠٨١٠٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أوروبا الوسطى والشرقيةأوروبا الوسطى والشرقية(١).
وقـد نشـأت منظمـات مصرفيـة تعاونية دوليـة كاالتحـاد العالمـي لجمعيات وقـد نشـأت منظمـات مصرفيـة تعاونية دوليـة كاالتحـاد العالمـي لجمعيات 
ـن أن  سُ ـن أن االئتمان والذي يقدم ألعضائه من البنوك التعاونية الخدمات والمواد التي يَحْ سُ االئتمان والذي يقدم ألعضائه من البنوك التعاونية الخدمات والمواد التي يَحْ

تتولى توريدها منظمة مركزية، ويحصل هذا االتحاد على اشتراكات من أعضائهتتولى توريدها منظمة مركزية، ويحصل هذا االتحاد على اشتراكات من أعضائه(٢).
ـا الجمعيـة األوروبيـة للمصـارف التعاونية، وهي  ـا الجمعيـة األوروبيـة للمصـارف التعاونية، وهي ومـن تلـك المنظمات أيضً ومـن تلـك المنظمات أيضً
تهـدف إلـى تقديم الدعم للبنـوك التعاونيـة األوروبية وخاصة الدعـم الفني والعلمي تهـدف إلـى تقديم الدعم للبنـوك التعاونيـة األوروبية وخاصة الدعـم الفني والعلمي 

والتنظيميوالتنظيمي(٣).
المطلب الرابع: أنواعها باعتبار طريقة عملهاالمطلب الرابع: أنواعها باعتبار طريقة عملها

البنـوك التعاونيـة تختلـف فـي طريقة عملهـا، فمنها مـا يعمل علـى وفق نظام البنـوك التعاونيـة تختلـف فـي طريقة عملهـا، فمنها مـا يعمل علـى وفق نظام 
بنـوك رايفايـزن، ومنهـا ما يعمل على وفـق نظام بنـوك ديليتشبنـوك رايفايـزن، ومنهـا ما يعمل على وفـق نظام بنـوك ديليتش(٤)، ومنهـا بنوك تمزج ، ومنهـا بنوك تمزج 
ا، وهنـاك بنوك الفقـراء أو التمويل األصغر، وبنوك أطفال الشـوارع  ا، وهنـاك بنوك الفقـراء أو التمويل األصغر، وبنوك أطفال الشـوارع بيـن النظامين معً بيـن النظامين معً

واالتحادات االئتمانية وغيرهاواالتحادات االئتمانية وغيرها(٥).
وهـذه البنوك منها ما يلتزم بأحكام الشـريعة اإلسـالمية وهي قليلة ولألسـف، وهـذه البنوك منها ما يلتزم بأحكام الشـريعة اإلسـالمية وهي قليلة ولألسـف، 
ومنها بنك راكيات الماليزي، وبنك التنمية التعاوني اإلسالمي في السودان ونحوها.ومنها بنك راكيات الماليزي، وبنك التنمية التعاوني اإلسالمي في السودان ونحوها.

Co-operative Banking in India 40 – 39Co-operative Banking in India 40 – 39 :ينظر ينظر:    (١)
Cooperative Banks in Europe Wim fonteyne 49, 18, 8Cooperative Banks in Europe Wim fonteyne 49, 18, 8  

.Co-oerative bank in the new financila system Rabobank Group 18, 16 – 15Co-oerative bank in the new financila system Rabobank Group 18, 16 – 15  

البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٤٤٤٤–٤٧٤٧. البنوك التعاونية، زكي اإلمام    
ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٥٧٣٥٧٣. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (٢)

Co-operative banks in the new Financial system Rabobank Group 17Co-operative banks in the new Financial system Rabobank Group 17 :ينظر ينظر:    (٣)
سبق بيان أبرز خصائص بنوك رايفايزن وديليتش ٧٨٧٨-٨٣٨٣. سبق بيان أبرز خصائص بنوك رايفايزن وديليتش    (٤)

ينظر: اقتصاديات التعاون ينظر: اقتصاديات التعاون – – الجزء األول في البنيان التعاوني، د. جابر جاد عبد الرحمن الجزء األول في البنيان التعاوني، د. جابر جاد عبد الرحمن ٢٩٢٩.  (٥)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٠٩١٠٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ومنها - وهو األكثر - بنوك تعاونية ال تأخذ بأحكام الشـريعة اإلسـالمية وإنما ومنها - وهو األكثر - بنوك تعاونية ال تأخذ بأحكام الشـريعة اإلسـالمية وإنما 
تطبق المبادئ التعاونية فقطتطبق المبادئ التعاونية فقط(١)، والمبادئ التعاونية في جملتها ال تخالف الشريعة لكن ، والمبادئ التعاونية في جملتها ال تخالف الشريعة لكن 

في بعض جزئياتها وتطبيقاتها قد يوجد بعض المحرمات أو اإلشكاالت الشرعية.في بعض جزئياتها وتطبيقاتها قد يوجد بعض المحرمات أو اإلشكاالت الشرعية.
ومسـؤولية أعضاء البنك التعاوني تختلف حسـب المنهج الـذي يتبعه البنك، ومسـؤولية أعضاء البنك التعاوني تختلف حسـب المنهج الـذي يتبعه البنك، 
فالبنك الذي يتبع منهج رايفايزن يجعل مسؤولية األعضاء مطلقة، فكل عضو مسؤول فالبنك الذي يتبع منهج رايفايزن يجعل مسؤولية األعضاء مطلقة، فكل عضو مسؤول 
عـن ديـون البنك بكل ممتلكاته، وأما البنك الذي يتبـع منهج ديليتش عـن ديـون البنك بكل ممتلكاته، وأما البنك الذي يتبـع منهج ديليتش – – وهو األكثر وهو األكثر – – 

فالمسؤولية فيه محدودة بمقدار أسهم العضوفالمسؤولية فيه محدودة بمقدار أسهم العضو(٢).

المطلب الخامس: أنواعها باعتبار الشريحة المستهدفةالمطلب الخامس: أنواعها باعتبار الشريحة المستهدفة
البنوك التعاونية تركز أنشـطتها بين متوسـطي الدخـل وذوي الدخل المحدود البنوك التعاونية تركز أنشـطتها بين متوسـطي الدخـل وذوي الدخل المحدود 
وقد يوجد غيرهم من األغنياء، ولكنها تختلف في نوعية الشـريحة المسـتهدفة، فمن وقد يوجد غيرهم من األغنياء، ولكنها تختلف في نوعية الشـريحة المسـتهدفة، فمن 
البنوك التعاونية من ال يسـتهدف شريحة بعينها وإنما يخدم كل من انضم إلى عضويته البنوك التعاونية من ال يسـتهدف شريحة بعينها وإنما يخدم كل من انضم إلى عضويته 
أيـا كان، وهـذا في البنوك التعاونيـة الكبيرة ذات الفروع الكثيرة واألنشـطة المتعددة، أيـا كان، وهـذا في البنوك التعاونيـة الكبيرة ذات الفروع الكثيرة واألنشـطة المتعددة، 
ومن البنوك التعاونية ما يسـتهدف شـرائح معينة في نطاق معين مثل بنوك القر التي ومن البنوك التعاونية ما يسـتهدف شـرائح معينة في نطاق معين مثل بنوك القر التي 
تسـتهدف الفالحيـن والحرفييـن في القريـة، ومنها ما يسـتهدف شـريحة واحدة فقط تسـتهدف الفالحيـن والحرفييـن في القريـة، ومنها ما يسـتهدف شـريحة واحدة فقط 
كالبنـوك التعاونية الزراعيـة والبنوك التعاونية للثروة المائية وهي لصيادي األسـماك، كالبنـوك التعاونية الزراعيـة والبنوك التعاونية للثروة المائية وهي لصيادي األسـماك، 
والبنوك التعاونية اإلنتاجية وهي تسـتهدف الحرفيين والصناع، والبنوك التعاونية لبناء والبنوك التعاونية اإلنتاجية وهي تسـتهدف الحرفيين والصناع، والبنوك التعاونية لبناء 
المسـاكن وهي تستهدف من يريد امتالك مسكن، والبنوك التعاونية االستهالكية وهي المسـاكن وهي تستهدف من يريد امتالك مسكن، والبنوك التعاونية االستهالكية وهي 
تستهدف المستهلكين، والبنوك التعاونية للفقراء وهي تستهدف الفقراء وذوي الدخل تستهدف المستهلكين، والبنوك التعاونية للفقراء وهي تستهدف الفقراء وذوي الدخل 
ينظر: تعاونيات اإلقراض واالدخار البديل الجاهز والمناسب للتمويل األصغر. مقالة لألستاذ  ينظر: تعاونيات اإلقراض واالدخار البديل الجاهز والمناسب للتمويل األصغر. مقالة لألستاذ    (١)

محمد الفاتح العتيبي، جريدة الحوار المتمدن، العدد محمد الفاتح العتيبي، جريدة الحوار المتمدن، العدد ٢٠٢٢٢٠٢٢، بتاريخ ، بتاريخ ٢٠٠٧٢٠٠٧/٨/٢٩٢٩م.م.
سبق الكالم عن ذلك ٨٢٨٢. سبق الكالم عن ذلك    (٢)
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المحدود الذين ال تخدمهم البنوك التجاريةالمحدود الذين ال تخدمهم البنوك التجارية(١)، والبنوك التعاونية التي تستهدف العاملين ، والبنوك التعاونية التي تستهدف العاملين 
في قطاع معين كاألطباء أو المهندسين أو أساتذة الجامعات، وأحيانًا تسمى في بعض في قطاع معين كاألطباء أو المهندسين أو أساتذة الجامعات، وأحيانًا تسمى في بعض 
 . .(٢)(Credit UnionsCredit Unions) الـدول كالواليـات المتحدة األمريكيـة االتحـادات االئتمانيـة الـدول كالواليـات المتحدة األمريكيـة االتحـادات االئتمانيـة
ومـن البنـوك التعاونيـة الجديـدة والغريبة في فكرتها والشـريحة التي تسـتهدفها بنك ومـن البنـوك التعاونيـة الجديـدة والغريبة في فكرتها والشـريحة التي تسـتهدفها بنك 
أطفـال الشـوارع فـي الهند واسـمه (بال فيـكاس) وهو موجـه لألطفـال والمراهقين أطفـال الشـوارع فـي الهند واسـمه (بال فيـكاس) وهو موجـه لألطفـال والمراهقين 
والسـيما العاملين منهم لحفظ أموالهم وحمايتها من السراق والمحتالين، ويقدم هذا والسـيما العاملين منهم لحفظ أموالهم وحمايتها من السراق والمحتالين، ويقدم هذا 
ـا، وذلك لعمل  ا لألطفال بشـرط أن تتجاوز أعمارهم خمسـة عشـر عامً ـا، وذلك لعمل البنك قروضً ا لألطفال بشـرط أن تتجاوز أعمارهم خمسـة عشـر عامً البنك قروضً

مشروعات صغيرةمشروعات صغيرة(٣).
المطلب السادس: أنواعها باعتبار عالقتها بالحكومةالمطلب السادس: أنواعها باعتبار عالقتها بالحكومة
البنوك التعاونية من حيث عالقتها بالحكومة ثالثة أنواع:البنوك التعاونية من حيث عالقتها بالحكومة ثالثة أنواع:

ا فيها عن طريق االكتتاب أو شراء  ا فيها عن طريق االكتتاب أو شراء بنوك تعاونية دخلت الحكومة شـريكً بنوك تعاونية دخلت الحكومة شـريكً  – –١
بعـض أسـهمها، و للحكومـة ممثـل فـي مجلـس إدارة هـذه النوع من بعـض أسـهمها، و للحكومـة ممثـل فـي مجلـس إدارة هـذه النوع من 
البنوك إضافة إلى اإلشـراف الحكومي عليها عن طريق البنك المركزي البنوك إضافة إلى اإلشـراف الحكومي عليها عن طريق البنك المركزي 

والجهات الحكومية ذات العالقةوالجهات الحكومية ذات العالقة(٤).
ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٤٤٤٤–٤٨٤٨. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)

Credit Unions Gude 3 – 2Credit Unions Gude 3 – 2 :ينظر ينظر:    (٢)
Cooperative Banks, Credit Unions and the Financial Crisis Senious Crear 1Cooperative Banks, Credit Unions and the Financial Crisis Senious Crear 1  

 ينظر: تجربة بنك بال فيكاس.. بنك أطفال الشـوارع، توم ديفيس، بحث منشـور في منتد   ينظر: تجربة بنك بال فيكاس.. بنك أطفال الشـوارع، توم ديفيس، بحث منشـور في منتد  (٣)
منظمـات المجتمـع المدني العربـي للطفولة بتاريـخ منظمـات المجتمـع المدني العربـي للطفولة بتاريـخ ٢٧٢٧ – – ٢٩٢٩ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٠٥٢٠٠٥م، بواسـطة: م، بواسـطة: 

أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٣٩٥٣٩٥.
ينظر: اقتصاديات التعاون ينظر: اقتصاديات التعاون – – الجزء األول في البنيان التعاوني، د. جابر جاد عبد الرحمن الجزء األول في البنيان التعاوني، د. جابر جاد عبد الرحمن ٢٩٢٩.  (٤)

Co-operative banking in India p 41Co-operative banking in India p 41  
Managing District Central Cooperative Banks p 8, 5 – 4Managing District Central Cooperative Banks p 8, 5 – 4  
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بنوك تعاونية تشرف عليها الحكومة عن طريق البنك المركزي والجهات بنوك تعاونية تشرف عليها الحكومة عن طريق البنك المركزي والجهات   – –٢
الحكوميـة ذات العالقة ولكن ليس للحكومـة حصة في هذه البنوكالحكوميـة ذات العالقة ولكن ليس للحكومـة حصة في هذه البنوك(١)، ، 
وفي بعض الدول يقوم هذان النوعان ببعض األعمال نيابة عن الحكومة وفي بعض الدول يقوم هذان النوعان ببعض األعمال نيابة عن الحكومة 
فـي مقابـل الدعـم الحكومـي المقـدم لهـا، وذلـك كتوزيـع اإلعانات فـي مقابـل الدعـم الحكومـي المقـدم لهـا، وذلـك كتوزيـع اإلعانات 

الحكومية واإلشراف على الجمعيات والبنوك التعاونية الصغيرةالحكومية واإلشراف على الجمعيات والبنوك التعاونية الصغيرة(٢).
بنوك تعاونية صغيرة ال تشرف عليها الحكومة بشكل مباشر وإنما تفوض بنوك تعاونية صغيرة ال تشرف عليها الحكومة بشكل مباشر وإنما تفوض   – –٣
اإلشراف عليها إلى أحد القسمين السابقين، وهذه البنوك غالبًا ما تنتشر اإلشراف عليها إلى أحد القسمين السابقين، وهذه البنوك غالبًا ما تنتشر 
فـي القر واألرياف فيصعب على الحكومة متابعتها واإلشـراف عليها فـي القر واألرياف فيصعب على الحكومة متابعتها واإلشـراف عليها 

بشكل مباشر، والسيما مع كثرتها واختالف أعمالهابشكل مباشر، والسيما مع كثرتها واختالف أعمالها(٣).

Managing District Central Cooperative Banks p 5 – 3Managing District Central Cooperative Banks p 5 – 3 :ينظر ينظر:    (١)
Co-operative Banking in India p 41Co-operative Banking in India p 41  

Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p 51, 18Cooperative Banks in Europe Wim Fonteyne p 51, 18 :ينظر ينظر:    (٢)
 Proactive Cooperative banks in local development Cynthia Giagnocavo p 9, CaseProactive Cooperative banks in local development Cynthia Giagnocavo p 9, Case  

Study on the Cooperative bank of Rajkot Tarak Shah p 2Study on the Cooperative bank of Rajkot Tarak Shah p 2

Cooperative banks in Europ Wim Fonteyne p 51, 18Cooperative banks in Europ Wim Fonteyne p 51, 18 :ينظر ينظر:    (٣)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية
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أهداف البنوك التعاونيةأهداف البنوك التعاونية

يختلـف مجـال عمـل البنوك التعاونيـة مما يؤدي إلـى اختـالف أهدافها، وإن يختلـف مجـال عمـل البنوك التعاونيـة مما يؤدي إلـى اختـالف أهدافها، وإن 
كانت تشترك في جملة من األهداف التي يمكن وضعها في إطار عام هو: سد الفجوة كانت تشترك في جملة من األهداف التي يمكن وضعها في إطار عام هو: سد الفجوة 
االجتماعيـة واالقتصاديـة التـي أحدثتهـا الثـورة الصناعيـة، وتقليل سـلبيات البنوك االجتماعيـة واالقتصاديـة التـي أحدثتهـا الثـورة الصناعيـة، وتقليل سـلبيات البنوك 

التجارية، وأما على سبيل التفصيل فمن أهدافها:التجارية، وأما على سبيل التفصيل فمن أهدافها:
توفيـر أفضل ما يمكن من خدمات ماليـة ألعضائها التعاونيين بأرخص توفيـر أفضل ما يمكن من خدمات ماليـة ألعضائها التعاونيين بأرخص   – –١

األسعار وأقل التكاليفاألسعار وأقل التكاليف(١).
مسـاعدة أعضائها على التصرف الرشـيد في أموالهم وتشـجيعهم على مسـاعدة أعضائها على التصرف الرشـيد في أموالهم وتشـجيعهم على   – –٢

االدخاراالدخار(٢).
السـعي لتحقيـق األهداف االجتماعية النبيلة وذلك عن طريق مسـاعدة السـعي لتحقيـق األهداف االجتماعية النبيلة وذلك عن طريق مسـاعدة   – –٣

الفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمعاتالفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمعات(٣).
Cooperative banking in India p 37Cooperative banking in India p 37 :ينظر ينظر:    (١)

Cooperative banks in the new financial system Robobank Group p 19Cooperative banks in the new financial system Robobank Group p 19  
Credit unions guide p 2Credit unions guide p 2ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٢٠٤٢٠٤ و و ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (٢)

The Cooperative bank of Rajkot Tarak Shah p5The Cooperative bank of Rajkot Tarak Shah p5 :ينظر ينظر:    (٣)
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

تشجيع المشروعات الصغيرة ودعم المزارعين والحرفيينتشجيع المشروعات الصغيرة ودعم المزارعين والحرفيين(١).  – –٤
دعم المشروعات والمعامالت األخالقية النزيهة والبعد عن كل ما يضر دعم المشروعات والمعامالت األخالقية النزيهة والبعد عن كل ما يضر   – –٥

ا(٢). ابالمجتمع حتى ولو كان مربحً بالمجتمع حتى ولو كان مربحً
تقديـم الخدمـات الماليـة لألفـراد والمناطـق التـي ال تخدمهـا البنوك تقديـم الخدمـات الماليـة لألفـراد والمناطـق التـي ال تخدمهـا البنوك   – –٦

التقليديةالتقليدية(٣).
ـا في  لُق ليكون أساسً ـا في غـرس روح التعاون بين األعضاء وتعزيز هذا الخُ لُق ليكون أساسً غـرس روح التعاون بين األعضاء وتعزيز هذا الخُ  – –٧
التعامل بين الناس في كافة مجاالت الحياة ليصلوا إلى ما يريدون بأيسر التعامل بين الناس في كافة مجاالت الحياة ليصلوا إلى ما يريدون بأيسر 

الطرقالطرق(٤).

ينظر: االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد رمضان ود. محفوظ جودة ٢٤٩٢٤٩. ينظر: االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد رمضان ود. محفوظ جودة    (١)
.Cooperatives UK John-Paul Flintoff p32Cooperatives UK John-Paul Flintoff p32 :ينظر ينظر:    (٢)

.Cooperative banks in the new financial system Robobank Group p 29Cooperative banks in the new financial system Robobank Group p 29  
.Cooperative banks and the Grameen bank Model p 5Cooperative banks and the Grameen bank Model p 5 :ينظر ينظر:    (٣)

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٩٣٩٣–٩٥٩٥. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (٤)
 Proactive cooperative banks in local development, Socio-economic problemProactive cooperative banks in local development, Socio-economic problem  

.resolving, growth and community building Cynthia Giagnocavo p4resolving, growth and community building Cynthia Giagnocavo p4



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

مكونات البنك التعاوني
وتنظيمه ووظائفه وحمايته

وفيه أربعة مباحث: وفيه أربعة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: مكونات البنك التعاوني. مكونات البنك التعاوني.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: تنظيم البنك التعاوني. تنظيم البنك التعاوني.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: وظائف البنوك التعاونية. وظائف البنوك التعاونية.

المبحث الرابع:المبحث الرابع: حماية البنوك التعاونية. حماية البنوك التعاونية.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية
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مكونات البنك التعاونيمكونات البنك التعاوني

المطلب األول: الجمعيات التعاونيةالمطلب األول: الجمعيات التعاونية
الجمعيات التعاونية لها دور بارز في إنشـاء ودعـم البنوك التعاونية، وقبل بيان الجمعيات التعاونية لها دور بارز في إنشـاء ودعـم البنوك التعاونية، وقبل بيان 

هذا الدور المهم سأبين باختصار مفهوم الجمعية التعاونية وأنواع الجمعيات.هذا الدور المهم سأبين باختصار مفهوم الجمعية التعاونية وأنواع الجمعيات.
حـاول كثيـر من االقتصادييـن تعريف الجمعيـات التعاونية، ولكـن عامة تلك حـاول كثيـر من االقتصادييـن تعريف الجمعيـات التعاونية، ولكـن عامة تلك 
التعريفـات كانت غيـر جامعة وال مانعة بسـبب تنـوع الجمعيات واختالف أنشـطتها التعريفـات كانت غيـر جامعة وال مانعة بسـبب تنـوع الجمعيات واختالف أنشـطتها 

وتباين أنظمتهاوتباين أنظمتها(١). ومن أحسن التعريفات التي وقفت عليها ما يأتي:. ومن أحسن التعريفات التي وقفت عليها ما يأتي:
الجمعيـة التعاونية هي وحـدة اقتصادية اجتماعية تنظـم طوعيا من قبل الجمعيـة التعاونية هي وحـدة اقتصادية اجتماعية تنظـم طوعيا من قبل   – –١
مجموعة من األفراد على أسـاس العمل المتكاتف والمساندة المتبادلة مجموعة من األفراد على أسـاس العمل المتكاتف والمساندة المتبادلة 
والمسـؤولية التضامنيـة، لمزاولة نشـاط زراعي أو صناعـي أو تجاري والمسـؤولية التضامنيـة، لمزاولة نشـاط زراعي أو صناعـي أو تجاري 
أو  خدمـي وفـق مبـادئ التعـاون، في سـبيل خدمـة مصالـح أعضائها أو  خدمـي وفـق مبـادئ التعـاون، في سـبيل خدمـة مصالـح أعضائها 

االقتصادية واالجتماعية وخدمة المجتمع بصفة عامةاالقتصادية واالجتماعية وخدمة المجتمع بصفة عامة(٢).
ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. عـادل هنـدي ٢٤٢٤، ، ٢٥٢٥، والجمعيات التعاونيـة وأثرها على ، والجمعيات التعاونيـة وأثرها على  ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. عـادل هنـدي    (١)

التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٨.
ينظر: محاسبة الجمعيات التعاونية، د. وليد الحيالي ١٩١٩. ينظر: محاسبة الجمعيات التعاونية، د. وليد الحيالي    (٢)



١١٨١١٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وقيـل: هي مؤسسـة ذات أهـداف اقتصادية واجتماعيـة، تؤلف بصورة وقيـل: هي مؤسسـة ذات أهـداف اقتصادية واجتماعيـة، تؤلف بصورة   – –٢
اختياريـة من قبل أشـخاص لهـم حاجات واحـدة، ويكون لـكل منهم اختياريـة من قبل أشـخاص لهـم حاجات واحـدة، ويكون لـكل منهم 
صـوت واحـد في إدارتها، ويسـاهمون في رأسـمالها بصورة متسـاوية صـوت واحـد في إدارتها، ويسـاهمون في رأسـمالها بصورة متسـاوية 
تقريبًـا، ويتعاملـون معها ويحصـل كل منهم على منافعها بنسـبة تعامله تقريبًـا، ويتعاملـون معها ويحصـل كل منهم على منافعها بنسـبة تعامله 
معها، وتكون عضويتها مفتوحة لجميع الراغبين في االنتساب إليها من معها، وتكون عضويتها مفتوحة لجميع الراغبين في االنتساب إليها من 

الذين لهم نفس األعمال والمصالح المشتركةالذين لهم نفس األعمال والمصالح المشتركة(١).
والجمعيات التعاونية مختلفة األنواع متنوعة االهتمامات والتخصصات، وهي والجمعيات التعاونية مختلفة األنواع متنوعة االهتمامات والتخصصات، وهي 

تنقسم على سبيل اإلجمال واالختصار إلى أربعة أقسامتنقسم على سبيل اإلجمال واالختصار إلى أربعة أقسام(٢):
القسم األول: الجمعيات التعاونية االستهالكية:القسم األول: الجمعيات التعاونية االستهالكية:

والمراد بها الجمعيات التي يقوم بتكوينها المسـتهلكون بهدف الحصول على والمراد بها الجمعيات التي يقوم بتكوينها المسـتهلكون بهدف الحصول على 
السـلع كاملة الصنع أو الخدمات الالزمة إلشـباع حاجاتهم مباشرة عن طريق شرائها السـلع كاملة الصنع أو الخدمات الالزمة إلشـباع حاجاتهم مباشرة عن طريق شرائها 
جملة أو عن طريق صنعها بأنفسـهم ثم بيعهـا لألعضاء وغير األعضاء، وتوزيع الربح جملة أو عن طريق صنعها بأنفسـهم ثم بيعهـا لألعضاء وغير األعضاء، وتوزيع الربح 

الناتج على األعضاء في شكل عائد بنسبة مشتريات كل عضوالناتج على األعضاء في شكل عائد بنسبة مشتريات كل عضو(٣).
ويدخل تحت هذا القسـم الكبير أنواع شـتى مختلفة األنشـطة، مثل: جمعيات ويدخل تحت هذا القسـم الكبير أنواع شـتى مختلفة األنشـطة، مثل: جمعيات 
تجـارة التجزئـة، والجمعيـات التعاونية لإلسـكان، والجمعيـات التعاونيـة الصحية، تجـارة التجزئـة، والجمعيـات التعاونية لإلسـكان، والجمعيـات التعاونيـة الصحية، 

ينظر: االقتصاد التعاوني، د. مطانيوس حبيب ١٥١٥. ينظر: االقتصاد التعاوني، د. مطانيوس حبيب    (١)
هنـاك مناهج مختلفة وآراء متباينة في طريقة تصنيـف التعاونيات، وقد اخترت هذه الطريقة  هنـاك مناهج مختلفة وآراء متباينة في طريقة تصنيـف التعاونيات، وقد اخترت هذه الطريقة    (٢)
الختصارهـا وشـمولها إلى حـد كبير. ينظر: اقتصاديـات التعاون، د. عـادل هندي، الختصارهـا وشـمولها إلى حـد كبير. ينظر: اقتصاديـات التعاون، د. عـادل هندي، ١٠٦١٠٦–
١١٢١١٢، الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي ، الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي 

.٦٦٦٦–٧١٧١
ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. جابر جاد عبد الرحمـن ٣٦٣٦، واقتصاديات التعاون، د. عادل ، واقتصاديات التعاون، د. عادل  ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. جابر جاد عبد الرحمـن    (٣)

هندي هندي ١٠٦١٠٦.
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١١٩١١٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والجمعيات التعاونية للنقل والمواصالت وغيرهاوالجمعيات التعاونية للنقل والمواصالت وغيرها(١).
القسم الثاني: الجمعيات التعاونية اإلنتاجية للعمال:القسم الثاني: الجمعيات التعاونية اإلنتاجية للعمال:

نهـا العمـال والحرفيون الذيـن يعملون في  نهـا العمـال والحرفيون الذيـن يعملون في والمـراد بهـا الجمعيات التـي يكوِّ والمـراد بهـا الجمعيات التـي يكوِّ
مهنـة أو حرفة واحدة من خـالل اتحاد مواردهم المحدودة في إطـار تنظيم اقتصادي مهنـة أو حرفة واحدة من خـالل اتحاد مواردهم المحدودة في إطـار تنظيم اقتصادي 
وممارسـتهم لإلنتاج بأنفسـهم محتملين المخاطرة سـواء بتحقيق الربح أو الخسارة، وممارسـتهم لإلنتاج بأنفسـهم محتملين المخاطرة سـواء بتحقيق الربح أو الخسارة، 
ا في العملية اإلنتاجية وإدارتها، وبها  ا، ومشـاركً ا وليس أجيرً ا في العملية اإلنتاجية وإدارتها، وبها وفيها يصبح العضو مالكً ا، ومشـاركً ا وليس أجيرً وفيها يصبح العضو مالكً
يتـم توزيـع العائد على أسـاس ما يقدمه كل عضو من عمل بالجمعية بنسـبة سـاعات يتـم توزيـع العائد على أسـاس ما يقدمه كل عضو من عمل بالجمعية بنسـبة سـاعات 

العمل الفعلية أو بنسبة األجر الذي يحصل عليه كل منهم خالل السنة الماليةالعمل الفعلية أو بنسبة األجر الذي يحصل عليه كل منهم خالل السنة المالية(٢).
وهذا النوع من الجمعيات تؤدي إلى تحرير العمال اقتصاديا بإلغاء نظام األجرة وهذا النوع من الجمعيات تؤدي إلى تحرير العمال اقتصاديا بإلغاء نظام األجرة 
ورفع العمال إلى مرتبة أرباب األعمال بالقضاء على الصعوبات المحيطة بتوزيع ناتج ورفع العمال إلى مرتبة أرباب األعمال بالقضاء على الصعوبات المحيطة بتوزيع ناتج 

المشروع بين رأس المال والعمل الذي سيتواله األعضاء أنفسهمالمشروع بين رأس المال والعمل الذي سيتواله األعضاء أنفسهم(٣).
القسم الثالث: الجمعيات التعاونية المهنية:القسم الثالث: الجمعيات التعاونية المهنية:

والمـراد بهـا الجمعيات التـي يقيمها صغـار المنتجين بقصـد تخفيض نفقات والمـراد بهـا الجمعيات التـي يقيمها صغـار المنتجين بقصـد تخفيض نفقات 
ا لذلك(٤). ا لذلكإنتاجهم وتحسين ظروف بيعهم وزيادة أرباحهم تبعً إنتاجهم وتحسين ظروف بيعهم وزيادة أرباحهم تبعً

ويمكن أن تظهر هذه الجمعيات في فروع اإلنتاج المختلفة من زراعة وصناعة ويمكن أن تظهر هذه الجمعيات في فروع اإلنتاج المختلفة من زراعة وصناعة 
ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (١)

.٧٤٧٤–٩٥٩٥
ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي ١٣٢١٣٢. ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي    (٢)

ينظـر: اقتصاديات التعـاون، د. عادل هندي ٦٢٦٢، ، ١٠٧١٠٧، ، ١٠٨١٠٨، والجمعيات التعاونية وأثرها ، والجمعيات التعاونية وأثرها  ينظـر: اقتصاديات التعـاون، د. عادل هندي    (٣)
على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ١٠٠١٠٠.

ينظر: اقتصاديات التعاون، د. جابر جاد عبد الرحمن ٣٥٦٣٥٦، ، ٣٥٧٣٥٧. ينظر: اقتصاديات التعاون، د. جابر جاد عبد الرحمن    (٤)



١٢٠١٢٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وتجـارةوتجـارة(١)، فمثالً الجمعيـات التعاونية الزراعية يقوم المزارعـون بتكوينها فيما بينهم ، فمثالً الجمعيـات التعاونية الزراعية يقوم المزارعـون بتكوينها فيما بينهم 
بقصـد توفير الخدمات الالزمة لهم في مجال اإلنتاج الزراعي واإلسـهام في تصريف بقصـد توفير الخدمات الالزمة لهم في مجال اإلنتاج الزراعي واإلسـهام في تصريف 
منتجاتهـم، وتوفير الخدمـات االجتماعية لهم وفق المبـادئ التعاونيةمنتجاتهـم، وتوفير الخدمـات االجتماعية لهم وفق المبـادئ التعاونية(٢)، وتتنوع هذه ، وتتنوع هذه 
الجمعيـات بحسـب تخصصهـا الدقيق ونشـاطها، فمنهـا جمعيات زراعيـة للتوريد، الجمعيـات بحسـب تخصصهـا الدقيق ونشـاطها، فمنهـا جمعيات زراعيـة للتوريد، 
وجمعيـات زراعية للتسـويق، وجمعيات زراعية للتأميـن، وجمعيات زراعية لتحويل وجمعيـات زراعية للتسـويق، وجمعيات زراعية للتأميـن، وجمعيات زراعية لتحويل 

المنتوجات إلى سلع مصنوعة، وغير ذلكالمنتوجات إلى سلع مصنوعة، وغير ذلك(٣).
القسم الرابع: الجمعيات االئتمانية االبتدائية:القسم الرابع: الجمعيات االئتمانية االبتدائية:

وهي جمعيات تعاونية تقرض عمالءها وتستقرض من أجلهم وتعمل في نطاق وهي جمعيات تعاونية تقرض عمالءها وتستقرض من أجلهم وتعمل في نطاق 
ا  ا ، وقد يتطور عملها ويتوسع نشاطها لتصبح بنكً محصور كالقرية أو الحي ونحوهمامحصور كالقرية أو الحي ونحوهما(٤)، وقد يتطور عملها ويتوسع نشاطها لتصبح بنكً

تعاونيا بعد ذلكتعاونيا بعد ذلك(٥).
وحينما تقوم الجمعيات التعاونية على اختالف أنواعها ويزداد نشـاطها تحتاج وحينما تقوم الجمعيات التعاونية على اختالف أنواعها ويزداد نشـاطها تحتاج 
إلى جهة تمولها وتقدم لها الخدمات المصرفية الميسرة التي تراعي ظروف الجمعيات إلى جهة تمولها وتقدم لها الخدمات المصرفية الميسرة التي تراعي ظروف الجمعيات 
وتتفهـم وضعهـا االقتصادي واالجتماعـي، وتعمل على إكمال عمـل الجمعيات من وتتفهـم وضعهـا االقتصادي واالجتماعـي، وتعمل على إكمال عمـل الجمعيات من 
ن  ن ، فإذا وجدت هذه الظروف فإن الجمعيـات التعاونية تجتمع لتكوِّ الناحيـة الماليةالناحيـة المالية(٦)، فإذا وجدت هذه الظروف فإن الجمعيـات التعاونية تجتمع لتكوِّ

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (١)
ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. عـادل هندي ١٠٦١٠٦، ومقدمة في التعاون، د. فوزي الشـاذلي ، ومقدمة في التعاون، د. فوزي الشـاذلي  ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. عـادل هندي    (٢)

.١٣٥١٣٥
ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٣)

.١٠٩١٠٩–١١١١١١
.Co-operative banking in India p41Co-operative banking in India p41 :ينظر ينظر:    (٤)

.Cooperative banks and the Grameen bank model p 7Cooperative banks and the Grameen bank model p 7 :ينظر ينظر:    (٥)
ينظـر: االدخار واالئتمـان التعاوني بين التمويل واإلدارة الماليـة، د. كمال أبو الخير ٥٥٣٥٥٣، ،  ينظـر: االدخار واالئتمـان التعاوني بين التمويل واإلدارة الماليـة، د. كمال أبو الخير    (٦)

= اقتصاديـات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الـرواس اقتصاديـات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الـرواس ١٠٤١٠٤ – – ١٠٥١٠٥، ، ١٩٩١٩٩، واالتجاهات ، واالتجاهات 
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا تعاونيا تساهم فيه وتودع فيه أموالها وتحصر تعاملها معه قدر المستطاع، وتطلب  ا تعاونيا تساهم فيه وتودع فيه أموالها وتحصر تعاملها معه قدر المستطاع، وتطلب بنكً بنكً
ا(١). امن أعضائها المساهمة فيه وفتح حسابات أيضً من أعضائها المساهمة فيه وفتح حسابات أيضً

وبناء على ما سـبق فـإن الجمعيات التعاونية عنصر أسـاس في تكوين كثير من وبناء على ما سـبق فـإن الجمعيات التعاونية عنصر أسـاس في تكوين كثير من 
البنـوك التعاونيـة، ولكن ثمـة بنوك تعاونية ال تقوم على أسـاس الجمعيـات التعاونية البنـوك التعاونيـة، ولكن ثمـة بنوك تعاونية ال تقوم على أسـاس الجمعيـات التعاونية 

وإنما يقيمها األفراد التعاونيون أو بعض التجمعات العمالية أو المهنية ونحوهاوإنما يقيمها األفراد التعاونيون أو بعض التجمعات العمالية أو المهنية ونحوها(٢).
المطلب الثاني: حملة األسهم التعاونيةالمطلب الثاني: حملة األسهم التعاونية

لـة األسـهم التعاونيـة هم األعضـاء الذين يسـاهمون في رأس مـال البنك  مَ لـة األسـهم التعاونيـة هم األعضـاء الذين يسـاهمون في رأس مـال البنك حَ مَ حَ
التعاونـي، وفي الغالب أنهم من أعضاء الجمعيات التعاونية العامة أو المتخصصة في التعاونـي، وفي الغالب أنهم من أعضاء الجمعيات التعاونية العامة أو المتخصصة في 
مجال معين وهي التي تدعوهم لالكتتاب في أسـهم البنك التعاوني، وتشـجعهم على مجال معين وهي التي تدعوهم لالكتتاب في أسـهم البنك التعاوني، وتشـجعهم على 

ذلكذلك(٣).
وهـؤالء األعضـاء لهـم دور كبيـر فـي قيـام واسـتمرار البنـك التعاونـي، فهم وهـؤالء األعضـاء لهـم دور كبيـر فـي قيـام واسـتمرار البنـك التعاونـي، فهم 
يسـاهمون في رأس ماله ولكل واحد منهم صوت فـي إدارته وصناعة قراراته يسـاهمون في رأس ماله ولكل واحد منهم صوت فـي إدارته وصناعة قراراته – – مهما مهما 
قلَّت أسـهمهم قلَّت أسـهمهم – – وبأصواتهم وآرائهم يتم توجيه البنـك التعاوني إلى ما فيه المصلحة وبأصواتهم وآرائهم يتم توجيه البنـك التعاوني إلى ما فيه المصلحة 
ـا، فأعضاء البنك التعاوني هم وقود العمل في البنك ونجاح  ـا، فأعضاء البنك التعاوني هم وقود العمل في البنك ونجاح التعاونيـة لألعضاء جميعً التعاونيـة لألعضاء جميعً
المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد رمضان، ود. محفوظ جودة ٢٥٠٢٥٠، ومقدمة في التعاون، ، ومقدمة في التعاون،  المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد رمضان، ود. محفوظ جودة =   =

.Managing District Central Cooperative banks p 3Managing District Central Cooperative banks p 3د. فوزي الشاذلي د. فوزي الشاذلي ١٤٨١٤٨، ، ١٤٩١٤٩ و و
ينظـر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشـاذلي ١٤٨١٤٨ – – ١٤٩١٤٩، والبنـوك التعاونية، زكي اإلمام ، والبنـوك التعاونية، زكي اإلمام  ينظـر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشـاذلي    (١)

.٤٥٤٥
ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٤٠٩٤٠٩. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (٢)

ينظـر: البنـوك فـي العالم أنواعهـا وكيـف نتعامل معهـا، جعفـر الجـزار، ٢١٠٢١٠، واالدخار ، واالدخار  ينظـر: البنـوك فـي العالم أنواعهـا وكيـف نتعامل معهـا، جعفـر الجـزار،    (٣)
واالئتمـان التعاونـي، د.كمال أبـو الخير واالئتمـان التعاونـي، د.كمال أبـو الخير ١٥٥١٥٥، ونحو تقنيـن المبادئ العالميـة للتعاون، د. ، ونحو تقنيـن المبادئ العالميـة للتعاون، د. 

فوزي الشاذلي فوزي الشاذلي ١٢١٢.



١٢٢١٢٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البنـك يعـود عليهم بالمنفعة قبل بقيـة المجتمع، وفي كثير من البنـوك التعاونية يتولى البنـك يعـود عليهم بالمنفعة قبل بقيـة المجتمع، وفي كثير من البنـوك التعاونية يتولى 
إدارة البنك التعاوني أحد األعضاء ممن يملكون خبرة واسعة في هذا المجالإدارة البنك التعاوني أحد األعضاء ممن يملكون خبرة واسعة في هذا المجال(١).

المطلب الثالث: اإلدارة التعاونيةالمطلب الثالث: اإلدارة التعاونية
إدارة البنك التعاوني تقوم بدور بارز عند تأسـيس البنك التعاوني فهي تؤسـس إدارة البنك التعاوني تقوم بدور بارز عند تأسـيس البنك التعاوني فهي تؤسـس 
للبنك وتعمل على تسـجيله لد الجهات الحكومية ذات االختصاص، وتقوم بدعوة للبنك وتعمل على تسـجيله لد الجهات الحكومية ذات االختصاص، وتقوم بدعوة 
الجمعيـات التعاونيـة واألعضـاء التعاونييـن لالجتماعـات التأسيسـية للبنك ووضع الجمعيـات التعاونيـة واألعضـاء التعاونييـن لالجتماعـات التأسيسـية للبنك ووضع 

النظام العام له.النظام العام له.
وتتسـم اإلدارة التعاونيـة بوالئهـا للمشـروع التعاوني وحرصهـا على إنجاحه وتتسـم اإلدارة التعاونيـة بوالئهـا للمشـروع التعاوني وحرصهـا على إنجاحه 
قدر المسـتطاع، لذا ففـي بعض البنوك التعاونية يتبرع بعـض الموظفين بالقيام ببعض قدر المسـتطاع، لذا ففـي بعض البنوك التعاونية يتبرع بعـض الموظفين بالقيام ببعض 
المهـام مجانًا؛ ألنهـم يهدفون إلى تقديـم الخدمة التعاونية التي هـي خدمة اجتماعية المهـام مجانًا؛ ألنهـم يهدفون إلى تقديـم الخدمة التعاونية التي هـي خدمة اجتماعية 

إنسانيةإنسانية(٢).
 كمـا تقوم االتحـادات االئتمانيـة التعاونيـة أو الرابطة االئتمانية على مسـتو كمـا تقوم االتحـادات االئتمانيـة التعاونيـة أو الرابطة االئتمانية على مسـتو
ا وتوجيهه إلى سـبل النجاح والتطور  ا وتوجيهه إلى سـبل النجاح والتطور  باإلشـراف على البنيان التعاوني عمومً الدولةالدولة(٣) باإلشـراف على البنيان التعاوني عمومً
والتعاونيـات  والتعاونيـات    Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p 42, 36, 11, 9Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p 42, 36, 11, 9 ينظـر:  ينظـر:    (١)
ومنظمـات االعتماد على النفس، د. علي الدجـوي ومنظمـات االعتماد على النفس، د. علي الدجـوي ٣٥٣٥، ، ٤١٤١، ونحو تقنين المبادئ العالمية ، ونحو تقنين المبادئ العالمية 

للتعاون، د. فوزي الشاذلي للتعاون، د. فوزي الشاذلي ١٢١٢.
ينظـر: التعاونيـات ومنظمـات االعتمـاد علـى النفـس، د. علـي الدجـوي ٣٥٣٥، واالدخـار ، واالدخـار  ينظـر: التعاونيـات ومنظمـات االعتمـاد علـى النفـس، د. علـي الدجـوي    (٢)
 Cooperative banks in Europe WimCooperative banks in Europe Wimواالئتمان التعاوني، د.كمال أبو الخير واالئتمان التعاوني، د.كمال أبو الخير ٥٣٤٥٣٤، ، ٥٦٤٥٦٤ و و

.Fonteyne p 12Fonteyne p 12

الرابطـة االئتمانيـة هـي منظمة تعاونية تشـرف على التعاونيـات في منطقة معينـة وتقدم لها  الرابطـة االئتمانيـة هـي منظمة تعاونية تشـرف على التعاونيـات في منطقة معينـة وتقدم لها    (٣)
الخدمات، ويكون االشـتراك فيها بمبلغ تدفعه التعاونيات على شـكل رسـوم. ينظر: النظم الخدمات، ويكون االشـتراك فيها بمبلغ تدفعه التعاونيات على شـكل رسـوم. ينظر: النظم 

التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير التعاونية المقارنة، د. كمال أبو الخير ٦٢٩٦٢٩.



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٢٣١٢٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وتشـجع على إنشـاء البنوك الجديدة وتسـاهم فيها وتقدم لها الخبـرات والمعلومات وتشـجع على إنشـاء البنوك الجديدة وتسـاهم فيها وتقدم لها الخبـرات والمعلومات 
التي تساعدها، وتنتدب بعض أصحاب الخبرة لديها للعمل مع البنوك الجديدة لتقديم التي تساعدها، وتنتدب بعض أصحاب الخبرة لديها للعمل مع البنوك الجديدة لتقديم 
العـون والمسـاعدة في المجـال المصرفي، وتعمـل على ربط التعاونيـات مع بعضها العـون والمسـاعدة في المجـال المصرفي، وتعمـل على ربط التعاونيـات مع بعضها 
لتبادل الخبرات وتوفير الخدمات، إضافة إلى قيامها بطباعة الكتب والمنشورات التي لتبادل الخبرات وتوفير الخدمات، إضافة إلى قيامها بطباعة الكتب والمنشورات التي 
ا وتنشـر الثقافة التعاونية بين أفراد  ا والبنوك التعاونية خصوصً ا وتنشـر الثقافة التعاونية بين أفراد تخدم التعاونيات عمومً ا والبنوك التعاونية خصوصً تخدم التعاونيات عمومً

المجتمعالمجتمع(١).
كمـا يقوم البنـك التعاوني المركزي باإلشـراف المالي على البنـك والنظر في كمـا يقوم البنـك التعاوني المركزي باإلشـراف المالي على البنـك والنظر في 

أدائه من أجل تقديم النصائح التي تتعلق بالسياسة المصرفية للبنكأدائه من أجل تقديم النصائح التي تتعلق بالسياسة المصرفية للبنك(٢).

ينظر: المرجع السابق ٦٢٩٦٢٩–٦٣١٦٣١. ينظر: المرجع السابق    (١)
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١٢٥١٢٥

تنظيم البنك التعاونيتنظيم البنك التعاوني

المطلب األول: تأسيس البنك التعاونيالمطلب األول: تأسيس البنك التعاوني
تأسيس البنك التعاوني يتم بإحد طريقتين:تأسيس البنك التعاوني يتم بإحد طريقتين:

ا لقناعتها  ا لقناعتها  أن تقوم الحكومة بتأسيس البنك التعاوني ورعايته نظرً الطريقة األولى:الطريقة األولى: أن تقوم الحكومة بتأسيس البنك التعاوني ورعايته نظرً
بفكـرة البنك التعاوني وجدواه لحل بعض المشـكالت االقتصادية واالجتماعية كما بفكـرة البنك التعاوني وجدواه لحل بعض المشـكالت االقتصادية واالجتماعية كما 
حصـل في فنلنـدا والبرتغال في بداية النشـاط التعاوني فيهماحصـل في فنلنـدا والبرتغال في بداية النشـاط التعاوني فيهما(١)، وقـد تقوم الحكومة ، وقـد تقوم الحكومة 
بذلك اسـتجابة لرغبة الحركة التعاونية في هذه الدولة حينما تكون التعاونيات ناشـئة بذلك اسـتجابة لرغبة الحركة التعاونية في هذه الدولة حينما تكون التعاونيات ناشـئة 
أو ضعيفة القدرات ال تستطيع تأسيس البنك بنفسها فتلجأ إلى قوة الحكومة وقدراتها أو ضعيفة القدرات ال تستطيع تأسيس البنك بنفسها فتلجأ إلى قوة الحكومة وقدراتها 
الماليـة واإلدارية التي تسـتطيع القيام بذلك مع قيام التعاونيـات بالعمل مع الحكومة الماليـة واإلدارية التي تسـتطيع القيام بذلك مع قيام التعاونيـات بالعمل مع الحكومة 
وتحت رعايتها للنهوض بالبنك التعاوني، وذلك كما حصل في السودان عند تأسيس وتحت رعايتها للنهوض بالبنك التعاوني، وذلك كما حصل في السودان عند تأسيس 
بنـك التنمية التعاونـيبنـك التنمية التعاونـي(٢)، فالحكومة تضـع النظام الخاص بهذا البنـك وتحدد المبلغ ، فالحكومة تضـع النظام الخاص بهذا البنـك وتحدد المبلغ 
ينظـر: االدخـار واالئتمان التعاونـي، د. كمال أبو الخيـر ١٤٨١٤٨، والنظم التعاونيـة المقارنة، ، والنظم التعاونيـة المقارنة،  ينظـر: االدخـار واالئتمان التعاونـي، د. كمال أبو الخيـر    (١)

د.  كمال أبو الخير د.  كمال أبو الخير ٤٦٤٦، ، ٤٧٤٧.
.Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p 8Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p 8  

ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس ١١٨١١٨–١٢١١٢١. ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس    (٢)



١٢٦١٢٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الـذي سـتكتتب به، وتدعـو الجمعيات التعاونيـة واألفراد لالكتتاب فيـه، وتنظم هذه الـذي سـتكتتب به، وتدعـو الجمعيات التعاونيـة واألفراد لالكتتاب فيـه، وتنظم هذه 
العملية وتُعيِّن بعض أعضاء مجلس اإلدارة من الموظفين الحكوميينالعملية وتُعيِّن بعض أعضاء مجلس اإلدارة من الموظفين الحكوميين(١).

الطريقـة الثانيـة:الطريقـة الثانيـة: أن تقـوم الجمعيـات التعاونية واألفـراد التعاونيون بتأسـيس  أن تقـوم الجمعيـات التعاونية واألفـراد التعاونيون بتأسـيس 
بنـك تعاونـي، وذلك حينما تظهـر الحاجة لهذا المصـرف، ويتبين للحركـة التعاونية بنـك تعاونـي، وذلك حينما تظهـر الحاجة لهذا المصـرف، ويتبين للحركـة التعاونية 
أهميـة وجود واجهة مصرفية للحركة، وحينئذ تقـوم الجمعيات التعاونية وقادة الفكر أهميـة وجود واجهة مصرفية للحركة، وحينئذ تقـوم الجمعيات التعاونية وقادة الفكر 
ـد عدد كافٍ من األعضاء يُمكِنُ  جِ ـد عدد كافٍ من األعضاء يُمكِنُ التعاوني بالدعوة إلى تأسـيس البنك التعاوني إذا وُ جِ التعاوني بالدعوة إلى تأسـيس البنك التعاوني إذا وُ
للبنك أن يقوم على اكتتاباتهم وودائعهم، وفي بعض األنظمة يشـترط وجود ثمانمائة للبنك أن يقوم على اكتتاباتهم وودائعهم، وفي بعض األنظمة يشـترط وجود ثمانمائة 
عضو لتأسـيس البنك التعاوني، وفي أنظمة أخر ال يجعلون العدد شـرطًا لتأسـيس عضو لتأسـيس البنك التعاوني، وفي أنظمة أخر ال يجعلون العدد شـرطًا لتأسـيس 
البنكالبنك(٢)، وإن كانت اإلدارة تسعى جهدها لزيادة عدد األعضاء إلى أكبر عدد ممكن، وإن كانت اإلدارة تسعى جهدها لزيادة عدد األعضاء إلى أكبر عدد ممكن(٣)، ، 
ويتزامن مـع هذه الجهود عقد لقاءات واجتماعـات تحضيرية لجمع رؤوس األموال ويتزامن مـع هذه الجهود عقد لقاءات واجتماعـات تحضيرية لجمع رؤوس األموال 
األولية ووضع القوانين الداخلية للبنك، ثم التواصل مع األجهزة الحكومية التي تمنح األولية ووضع القوانين الداخلية للبنك، ثم التواصل مع األجهزة الحكومية التي تمنح 
تراخيـص هـذه البنوك بعـد التأكد من تطبيق المعايير المشـترطة لهذه األنشـطة، وفي تراخيـص هـذه البنوك بعـد التأكد من تطبيق المعايير المشـترطة لهذه األنشـطة، وفي 
بعض الدول تشـترط الجهات اإلشـرافية الحكومية أن تتم موافقتها على األشـخاص بعض الدول تشـترط الجهات اإلشـرافية الحكومية أن تتم موافقتها على األشـخاص 
الذين يشـغلون مناصب مهمة في هذه البنوكالذين يشـغلون مناصب مهمة في هذه البنوك(٤)، ويسـير مع هذا النشاط في خط متوازٍ ، ويسـير مع هذا النشاط في خط متوازٍ 
تهيئة الجمعيات التعاونية تهيئة الجمعيات التعاونية – – ذات العضوية في هذا البنك ذات العضوية في هذا البنك – – من جميع النواحي المالية من جميع النواحي المالية 
واإلداريـة لتكـون جاهـزة للتعامل مـع هذا البنـك، وبعد قيام هذه األنشـطة تُؤسـس واإلداريـة لتكـون جاهـزة للتعامل مـع هذا البنـك، وبعد قيام هذه األنشـطة تُؤسـس 
الجمعيـة العموميـة للبنك، وينتخب مجلس اإلدارة الذي يعين المديرين ويحاسـبهم الجمعيـة العموميـة للبنك، وينتخب مجلس اإلدارة الذي يعين المديرين ويحاسـبهم 
ويجـدد الثقـة فيهم، وتكـون عضوية البنـك التعاونـي للجمعيات التعاونيـة واألفراد ويجـدد الثقـة فيهم، وتكـون عضوية البنـك التعاونـي للجمعيات التعاونيـة واألفراد 

ينظر: المرجع السابق، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٣٢٣٣٢–٢٣٤٢٣٤. ينظر: المرجع السابق، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)
Cooperative banks and the Grameen bank model p 18Cooperative banks and the Grameen bank model p 18 :ينظر ينظر:    (٢)

Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p 4Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p 4 :ينظر ينظر:    (٣)
ينظر: Credit unions guide p 1Credit unions guide p 1، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ، والبنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٣٢٣٣٢. ينظر:    (٤)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٢٧١٢٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا لمن يريد المشـاركة بعد دفع قيمة  ا لمن يريد المشـاركة بعد دفع قيمة التعاونيين مع إبقاء باب العضوية في البنك مفتوحً التعاونيين مع إبقاء باب العضوية في البنك مفتوحً
ا أو مقسطة كما تنص عليه المبادئ التعاونية(١). ا أو مقسطة كما تنص عليه المبادئ التعاونيةأسهم االكتتاب نقدً أسهم االكتتاب نقدً

المطلب الثاني: إدارة البنك التعاونيالمطلب الثاني: إدارة البنك التعاوني
تقـوم البنوك التعاونية باألعمـال والمهام التي تقوم بها البنوك التجارية، ولذلك تقـوم البنوك التعاونية باألعمـال والمهام التي تقوم بها البنوك التجارية، ولذلك 
فأقسـام البنـك التعاونـي وإداراتـه مشـابهة ألقسـام وإدارات البنك التجـاري إلى حد فأقسـام البنـك التعاونـي وإداراتـه مشـابهة ألقسـام وإدارات البنك التجـاري إلى حد 
كبيركبير(٢). وأما طريقة إدارة البنك التعاوني فهي تختلف عن البنك التجاري، وذلك بسبب . وأما طريقة إدارة البنك التعاوني فهي تختلف عن البنك التجاري، وذلك بسبب 
اختـالف المبادئ، فالمبادئ التعاونية لها أثر مباشـر على طريقـة إدارة البنك التعاوني اختـالف المبادئ، فالمبادئ التعاونية لها أثر مباشـر على طريقـة إدارة البنك التعاوني 

ن ذِكر المبادئ التعاونية(٣)، وأثرها على إدارة البنك:، وأثرها على إدارة البنك: ن ذِكر المبادئ التعاونيةوكيفية عمله، ولذا فيحسُ وكيفية عمله، ولذا فيحسُ
العضوية االختيارية والمفتوحة:العضوية االختيارية والمفتوحة:  – –١

ومعنـى هـذا المبـدأ أن لكل فـرد تتوفر فيه شـروط االنضمـام إلى هذه  ومعنـى هـذا المبـدأ أن لكل فـرد تتوفر فيه شـروط االنضمـام إلى هذه    
المنظمـة التعاونيـة الحـق فـي عضويتها، إذا تقـدم بطلـبٍ إلى مجلس المنظمـة التعاونيـة الحـق فـي عضويتها، إذا تقـدم بطلـبٍ إلى مجلس 
إدارتهـا الذي يتأكد من انطباق شـروط العضوية عليه والتي ينص عليها إدارتهـا الذي يتأكد من انطباق شـروط العضوية عليه والتي ينص عليها 
ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٣٢٣٣٢، ، ٣٣٣٣٣٣، ، ٣٣٥٣٣٥، وأحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله ، وأحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله  ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)

آل سيف آل سيف ٤٢٤٤٢٤، ومحاسبة الجمعيات التعاونية، د. وليد الحيالي ، ومحاسبة الجمعيات التعاونية، د. وليد الحيالي ٢١٢١، ، ٢٢٢٢.
.Managing district central cooperative banks p2Managing district central cooperative banks p2 :ينظر ينظر:    (٢)

Co-operatives UK John-Paul Flintoff p29 – 28, 17Co-operatives UK John-Paul Flintoff p29 – 28, 17  

المبادئ التعاونية: هي القواعد واألسس التي يقوم عليها النظام التعاوني أو مجموعة التقاليد  المبادئ التعاونية: هي القواعد واألسس التي يقوم عليها النظام التعاوني أو مجموعة التقاليد    (٣)
التـي تحكم وتنظم األوضاع والعالقات التعاونية العامة، وال تختلف باختالف الدول، وقد التـي تحكم وتنظم األوضاع والعالقات التعاونية العامة، وال تختلف باختالف الدول، وقد 
وضعـت هـذه المبادئ من قبل أعضـاء الحلف التعاونـي الدولي، وقد مرت هـذه المبادئ وضعـت هـذه المبادئ من قبل أعضـاء الحلف التعاونـي الدولي، وقد مرت هـذه المبادئ 

بمراحل وتطورات واستقرت في عام بمراحل وتطورات واستقرت في عام ١٩٩٥١٩٩٥م على ما هو مذكور هنا.م على ما هو مذكور هنا.
ينظـر: تنظيم وإدارة التعاونيات والشـخصية التعاونية، د. كمـال أبو الخير ٢٨٢٨، والمنظمات ، والمنظمات  ينظـر: تنظيم وإدارة التعاونيات والشـخصية التعاونية، د. كمـال أبو الخير    
التعاونية بين األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير التعاونية بين األصالة والمعاصرة، د. كمال أبو الخير ٢٥١٢٥١، ومحاسبة الجمعيات التعاونية، ، ومحاسبة الجمعيات التعاونية، 

د. وليد الحيالي د. وليد الحيالي ٢.



١٢٨١٢٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

النظـام األساسـي لها، وإذا تم قبوله فإنه يحصـل على المزايا والحقوق النظـام األساسـي لها، وإذا تم قبوله فإنه يحصـل على المزايا والحقوق 
التـي يتمتع بها األعضاء السـابقون، وذلك بعد دفعه قيمة مسـاهمته في التـي يتمتع بها األعضاء السـابقون، وذلك بعد دفعه قيمة مسـاهمته في 

هذه المنظمةهذه المنظمة(١).
ومـن آثار هـذا المبدأ: عدم تحديد عدد األعضـاء وال رأس المال؛ ألنه  ومـن آثار هـذا المبدأ: عدم تحديد عدد األعضـاء وال رأس المال؛ ألنه    

يزيد بزيادة األعضاء وينقص بنقصهميزيد بزيادة األعضاء وينقص بنقصهم(٢).
اإلدارة الديمقراطية أو الشورية:اإلدارة الديمقراطية أو الشورية:  – –٢

وهـذا المبدأ يعد من أهم المبادئ التي تتبعها التعاونيات، وتتميز به عن  وهـذا المبدأ يعد من أهم المبادئ التي تتبعها التعاونيات، وتتميز به عن    
ا وقويا في المسـار اإلداري  ا مباشـرً ا وقويا في المسـار اإلداري غيرها من المنظمات، كما أن له أثرً ا مباشـرً غيرها من المنظمات، كما أن له أثرً

للبنكللبنك(٣).
والمراد بهذا المبدأ أن التعاونيات تنظيم قائم على اشتراك األفراد، وليست  والمراد بهذا المبدأ أن التعاونيات تنظيم قائم على اشتراك األفراد، وليست    
قائمة على اشتراك رؤوس األموال كما هو الحال في المنظمات الرأسمالية قائمة على اشتراك رؤوس األموال كما هو الحال في المنظمات الرأسمالية 
القائمـة على ما  يعرف بديمقراطية رأس المال؛ إذ يحصل المسـاهم على القائمـة على ما  يعرف بديمقراطية رأس المال؛ إذ يحصل المسـاهم على 
أصوات تتوافق مع مقدار ما يملك من األسـهم، بخالف التعاونيات التي أصوات تتوافق مع مقدار ما يملك من األسـهم، بخالف التعاونيات التي 
يتساو فيها جميع األعضاء، فلكل واحد منهم صوت واحد مهما كثر أو يتساو فيها جميع األعضاء، فلكل واحد منهم صوت واحد مهما كثر أو 
قل ما يملكه من أسـهم؛ حيث يتسـاو األعضاء في الحقوق والواجبات قل ما يملكه من أسـهم؛ حيث يتسـاو األعضاء في الحقوق والواجبات 

بصرف النظر عن مساهمة كل منهم في رأس المالبصرف النظر عن مساهمة كل منهم في رأس المال(٤).
ينظر: اقتصاديات التعاون، د. جابر جاد عبد الرحمن ٣٨٣٨، وتطور التنظيم التعاوني، د. كمال ، وتطور التنظيم التعاوني، د. كمال  ينظر: اقتصاديات التعاون، د. جابر جاد عبد الرحمن    (١)

أبو الخير أبو الخير ٥٧٤٥٧٤.
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)

ينظـر: تنظيم وإدارة التعاونيات والشـخصية التعاونية، د. كمـال أبو الخير ٢٨٢٨، والجمعيات ، والجمعيات  ينظـر: تنظيم وإدارة التعاونيات والشـخصية التعاونية، د. كمـال أبو الخير    (٣)
التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٣٠٤٣٠٤.
ينظر: التعاون معالم رئيسة، د. كمال العتر، ود. عبد الحميد المنيزع ٧٩٧٩، ، ٨٠٨٠. ينظر: التعاون معالم رئيسة، د. كمال العتر، ود. عبد الحميد المنيزع    (٤)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٢٩١٢٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ومن آثار هذا المبدأ: ومن آثار هذا المبدأ:   
أن لـكل عضـو فـي المنظمـة التعاونية الحـق في حضـور الجمعية أن لـكل عضـو فـي المنظمـة التعاونية الحـق في حضـور الجمعية  - 
العموميـة والمشـاركة فـي مناقشـاتها، والتصويـت علـى األمـور العموميـة والمشـاركة فـي مناقشـاتها، والتصويـت علـى األمـور 
المعروضـة للتصويـت عليها مما يتعلـق بأموالها وإدارتهـا والرقابة المعروضـة للتصويـت عليها مما يتعلـق بأموالها وإدارتهـا والرقابة 

عليهاعليها(١).
أن لـكل عضـو أن يشـارك في انتخـاب الهيئـات اإلداريـة واللجان أن لـكل عضـو أن يشـارك في انتخـاب الهيئـات اإلداريـة واللجان  - 
المختلفـة فـي هـذه المنظمـة التعاونية، وله الحق أن يرشـح نفسـه المختلفـة فـي هـذه المنظمـة التعاونية، وله الحق أن يرشـح نفسـه 
لعضويـة تلك الهيئات واللجان، كمـا أن لألعضاء حق عزل أعضاء لعضويـة تلك الهيئات واللجان، كمـا أن لألعضاء حق عزل أعضاء 

اإلدارة واللجان المختلفة متى ظهرت مصلحة ذلكاإلدارة واللجان المختلفة متى ظهرت مصلحة ذلك(٢).
ا مهمـا كان عدد  ا مهمـا كان عدد أن لـكل عضـو في المنظمـة التعاونية صوتًـا واحدً أن لـكل عضـو في المنظمـة التعاونية صوتًـا واحدً - 

أسهمهأسهمه(٣).
ـلْطة العليا، وهـي تتألف من  ـلْطة العليا، وهـي تتألف من أن الجمعيـة العموميـة هـي صاحبة السُّ أن الجمعيـة العموميـة هـي صاحبة السُّ - 
جميع األعضاء المنتسبين للمنظمة التعاونية، وللجمعية العمومية حق جميع األعضاء المنتسبين للمنظمة التعاونية، وللجمعية العمومية حق 
تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان العاملة، وتوجيه تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان العاملة، وتوجيه 
ومراقبة نشاطات البنك، ولها سلطة حل المنظمة التعاونية، وألهمية ومراقبة نشاطات البنك، ولها سلطة حل المنظمة التعاونية، وألهمية 

الجمعية العمومية فإنه ال يسمح باإلنابة في حضور جلساتهاالجمعية العمومية فإنه ال يسمح باإلنابة في حضور جلساتها(٤).
المرجع السابق ٦٠٦٠. المرجع السابق    (١)

ينظر: التعاون معالم رئيسة، د. كمال العتر، ود. عبد الحميد المنيزع ٨٠٨٠. ينظر: التعاون معالم رئيسة، د. كمال العتر، ود. عبد الحميد المنيزع    (٢)
ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيات والشـخصية التعاونية، د. كمال أبـو الخير ٢٨٢٨، ومقدمة في ، ومقدمة في  ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيات والشـخصية التعاونية، د. كمال أبـو الخير    (٣)

التعاون، د. فوزي الشاذلي التعاون، د. فوزي الشاذلي ٥٧٥٧.
ينظـر: مقدمـة فـي التعاون، د. فوزي الشـاذلي ٥٨٥٨، والتعـاون معالم رئيسـة، د. كمال العتر ، والتعـاون معالم رئيسـة، د. كمال العتر  ينظـر: مقدمـة فـي التعاون، د. فوزي الشـاذلي    (٤)

ود.  عبد الحميد المنيزع ود.  عبد الحميد المنيزع ٨٠٨٠ – – ٨١٨١.



١٣٠١٣٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

مساهمة العضو اقتصاديا:مساهمة العضو اقتصاديا:  – –٣
والمراد بهذا المبدأ أن األعضاء يساهمون بعدالة في رأس مال منظمتهم  والمراد بهذا المبدأ أن األعضاء يساهمون بعدالة في رأس مال منظمتهم    
التعاونية، ويديرون رأس مالها بالتشاور ديمقراطيا، ويخصص جزء من التعاونية، ويديرون رأس مالها بالتشاور ديمقراطيا، ويخصص جزء من 
رأس المال ليكون ملكية عامـة للمنظمة التعاونية، ويخصص األعضاء رأس المال ليكون ملكية عامـة للمنظمة التعاونية، ويخصص األعضاء 

الفائض المتحقق في المجاالت اآلتية:الفائض المتحقق في المجاالت اآلتية:
تخصيص احتياطيات لتنمية المنظمة وحمايتها، على أن يكون جزء تخصيص احتياطيات لتنمية المنظمة وحمايتها، على أن يكون جزء  - 

منها غير قابل للتقسيم.منها غير قابل للتقسيم.
تخصيص جزء لدعم األنشطة التي يقرها األعضاء.تخصيص جزء لدعم األنشطة التي يقرها األعضاء. - 

. ا لنظام المنظمة(١) - ا لنظام المنظمةالتوزيع على األعضاء وفقً التوزيع على األعضاء وفقً
االستقاللية والحكم الذاتي:االستقاللية والحكم الذاتي:  – –٤

والمقصـود بهـذا المبدأ أن التعاونيات مسـتقلة يسـيطر عليهـا ويديرها  والمقصـود بهـذا المبدأ أن التعاونيات مسـتقلة يسـيطر عليهـا ويديرها    
أعضاؤهـا، وتعتمـد علـى العون الذاتي، وفـي حالة اتفاقهـا مع جهات أعضاؤهـا، وتعتمـد علـى العون الذاتي، وفـي حالة اتفاقهـا مع جهات 
أخـر بمـا في ذلـك الحكومـات علـى زيـادة رأس مالها مـن مصادر أخـر بمـا في ذلـك الحكومـات علـى زيـادة رأس مالها مـن مصادر 
خارجية فإنها تفعل ذلك بشـرط أن تؤمن سيطرة أعضائها الديمقراطية، خارجية فإنها تفعل ذلك بشـرط أن تؤمن سيطرة أعضائها الديمقراطية، 

وتحافظ على الحكم الذاتي للتعاونيةوتحافظ على الحكم الذاتي للتعاونية(٢).
ومن آثار هذا المبدأ: ومن آثار هذا المبدأ:   

حـق األعضاء في تحديد أهدافهم وتحديد نوعية منظمتهم التعاونية حـق األعضاء في تحديد أهدافهم وتحديد نوعية منظمتهم التعاونية  - 
ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيـات، د. كمـال أبو الخيـر ٢٨٢٨، ونحـو تقنين المبـادئ العالمية ، ونحـو تقنين المبـادئ العالمية  ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيـات، د. كمـال أبو الخيـر    (١)

للتعاون، د. فوزي الشاذلي للتعاون، د. فوزي الشاذلي ١٢١٢.
ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيـات، د. كمـال أبو الخيـر ٢٨٢٨، ونحـو تقنين المبـادئ العالمية ، ونحـو تقنين المبـادئ العالمية  ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيـات، د. كمـال أبو الخيـر    (٢)

للتعاون، د. فوزي الشاذلي للتعاون، د. فوزي الشاذلي ١٢١٢.



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٣١١٣١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وأغراضها ونشاطاتها، ووضع النظام األساسي الذي يحكم أعمالها وأغراضها ونشاطاتها، ووضع النظام األساسي الذي يحكم أعمالها 
في ظل نظام التعاون المعمول به وبما يتوافق مع سياسة الدولة.في ظل نظام التعاون المعمول به وبما يتوافق مع سياسة الدولة.

ضرورة أن يتوفر للتعاونيات درجة من الحرية واالستقالل واالعتماد ضرورة أن يتوفر للتعاونيات درجة من الحرية واالستقالل واالعتماد  - 
على النفس في التخطيط والتنظيم والتوجيه واإلدارة والرقابة.على النفس في التخطيط والتنظيم والتوجيه واإلدارة والرقابة.

ضـرورة تضامن األعضـاء للنهـوض بمصالحهم المشـتركة وذلك ضـرورة تضامن األعضـاء للنهـوض بمصالحهم المشـتركة وذلك  - 
بااللتـزام بمسـؤوليات العضويـة، بحيث يشـارك فـي إدارة منظمته بااللتـزام بمسـؤوليات العضويـة، بحيث يشـارك فـي إدارة منظمته 

بشكل مباشر أو غير مباشربشكل مباشر أو غير مباشر(١).
التعليم والتدريب واإلعالم:التعليم والتدريب واإلعالم:  – –٥

والمقصود بهذا المبدأ أن المنظمات التعاونية مسـؤولة عن تهيئة فرص  والمقصود بهذا المبدأ أن المنظمات التعاونية مسـؤولة عن تهيئة فرص    
التعليم والتدريب ألعضائها ولممثليها المنتخبين والمديرين والعاملين؛ التعليم والتدريب ألعضائها ولممثليها المنتخبين والمديرين والعاملين؛ 
ليتمكنوا من المسـاهمة بفاعلية في تنمية تعاونيتهم، وليعلموا الجمهور ليتمكنوا من المسـاهمة بفاعلية في تنمية تعاونيتهم، وليعلموا الجمهور 
العـام فكـرة النظـام التعاونـي ومزايـاهالعـام فكـرة النظـام التعاونـي ومزايـاه(٢). وأثر هـذا المبـدأ أن الموارد . وأثر هـذا المبـدأ أن الموارد 
البشرية تعتبر العنصر األساسي لقدرة التعاونيات على البقاء والمنافسة، البشرية تعتبر العنصر األساسي لقدرة التعاونيات على البقاء والمنافسة، 
فال شـك أن نجاح التعاونيات مرتبط بدرجة وعي وثقافة أعضائها، فهم فال شـك أن نجاح التعاونيات مرتبط بدرجة وعي وثقافة أعضائها، فهم 
الذيـن يتخذون القرارات ويديرون األعمال، مما يعني ضرورة إلمامهم الذيـن يتخذون القرارات ويديرون األعمال، مما يعني ضرورة إلمامهم 
بحقوقهـم وواجباتهم التعاونية، إضافة إلـى إلمامهم بالنواحي اإلدارية بحقوقهـم وواجباتهم التعاونية، إضافة إلـى إلمامهم بالنواحي اإلدارية 

واالقتصاديةواالقتصادية(٣).
ينظر: نحو تقنين المبادئ العالمية للتعاون، د. فوزي الشاذلي ١٢١٢. ينظر: نحو تقنين المبادئ العالمية للتعاون، د. فوزي الشاذلي    (١)

ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيـات، د. كمـال أبو الخيـر ٢٨٢٨، ونحـو تقنين المبـادئ العالمية ، ونحـو تقنين المبـادئ العالمية  ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيـات، د. كمـال أبو الخيـر    (٢)
للتعاون د.الشاذلي للتعاون د.الشاذلي ١٤١٤، ، ١٥١٥.

ينظـر: نحـو تقنين المبـادئ العالميـة للتعـاون، د. فـوزي الشـاذلي ١٥١٥، ، ١٦١٦، والجمعيات ، والجمعيات  ينظـر: نحـو تقنين المبـادئ العالميـة للتعـاون، د. فـوزي الشـاذلي    (٣)
التعاونية وأثرها في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي التعاونية وأثرها في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٣٦٠٣٦٠.



١٣٢١٣٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التعاون بين التعاونياتالتعاون بين التعاونيات(١):  – –٦
ويمكن تحقيق هذا المبدأ عن طريق أحد األساليب اآلتية: ويمكن تحقيق هذا المبدأ عن طريق أحد األساليب اآلتية:   

االندماج وذلك بقيام التعاونيات ذات القدرات المالية المحدودة االندماج وذلك بقيام التعاونيات ذات القدرات المالية المحدودة  أ– – 
باالندمـاج مع منظمات تعاونية أخر؛ لتكون أقو وأقدر على باالندمـاج مع منظمات تعاونية أخر؛ لتكون أقو وأقدر على 

المنافسة.المنافسة.
التكامل وله صورتان: التكامل وله صورتان:ب-  ب- 

التكامل األفقي وذلك بالتعاون والترابط بين التعاونيات العاملة في التكامل األفقي وذلك بالتعاون والترابط بين التعاونيات العاملة في   
قطاع واحد أو منطقة واحدة مع استقالل إداري لكل واحدة منها.قطاع واحد أو منطقة واحدة مع استقالل إداري لكل واحدة منها.

التكامـل الرأسـي وذلـك بالتعـاون بيـن المنظمـات التعاونيـة التكامـل الرأسـي وذلـك بالتعـاون بيـن المنظمـات التعاونيـة   
الصغيـرة والتعاونيات الكبيرة بحيث تصبـح التعاونيات الكبيرة الصغيـرة والتعاونيات الكبيرة بحيث تصبـح التعاونيات الكبيرة 
ممثلـة للتعاونيـات األصغر فيمـا يتعلق بعمليات البيع والشـراء ممثلـة للتعاونيـات األصغر فيمـا يتعلق بعمليات البيع والشـراء 
وتقديم التسـهيالت واالستشـارات القانونية وتدقيق الحسابات وتقديم التسـهيالت واالستشـارات القانونية وتدقيق الحسابات 

ونحو ذلكونحو ذلك(٢).
والهدف من التعاون بين التعاونيات إيجاد مؤسسات تعاونية ذات قدرة  والهدف من التعاون بين التعاونيات إيجاد مؤسسات تعاونية ذات قدرة    
اقتصاديـة وإدارية كبيرة تجعلها قادرة على مواجهة المنافسـة القوية من اقتصاديـة وإدارية كبيرة تجعلها قادرة على مواجهة المنافسـة القوية من 

المنشآت االقتصادية التجاريةالمنشآت االقتصادية التجارية(٣).
ينظر: تنظيم وإدارة التعاونيات، د. كمال أبو الخير ٢٨٢٨. ينظر: تنظيم وإدارة التعاونيات، د. كمال أبو الخير    (١)

ينظـر: مقدمـة فـي التعـاون، د. الشـاذلي ٨٨٨٨، ، ٨٩٨٩، واقتصاديـات التعـاون، د. جابـر جـاد ، واقتصاديـات التعـاون، د. جابـر جـاد  ينظـر: مقدمـة فـي التعـاون، د. الشـاذلي    (٢)
عبد الرحمن عبد الرحمن ٤٩٥٤٩٥-٤٩٧٤٩٧.

ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٣)
.٣٦٦٣٦٦



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٣٣١٣٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

االهتمام بالمجتمع:االهتمام بالمجتمع:  – –٧
والمقصـود بهذا المبدأ أن تعمـل المنظمات التعاونية مـن أجل التنمية  والمقصـود بهذا المبدأ أن تعمـل المنظمات التعاونية مـن أجل التنمية    
المتواصلـة لمجتمعاتهـا وذلـك مـن خـالل سياسـات يوافـق عليهـا المتواصلـة لمجتمعاتهـا وذلـك مـن خـالل سياسـات يوافـق عليهـا 

أعضاؤهاأعضاؤها(١).
وأمـا النواحي اإلجرائية والعملية فـي إدارة البنك فهي مختلفة باختالف حجم وأمـا النواحي اإلجرائية والعملية فـي إدارة البنك فهي مختلفة باختالف حجم 
البنـك والدولة التـي يخضع لنظامها، وعلى سـبيل اإلجمال يمكن القـول بأن البنوك البنـك والدولة التـي يخضع لنظامها، وعلى سـبيل اإلجمال يمكن القـول بأن البنوك 
التعاونيـة الصغيـرة تدار إدارة يسـيرة غير معقـدة، فمجلس اإلدارة هو المسـؤول عن التعاونيـة الصغيـرة تدار إدارة يسـيرة غير معقـدة، فمجلس اإلدارة هو المسـؤول عن 
تنفيذ عمليات اإلقراض واالقتراض والتحصيل، وهو المسؤول عن تسليف األعضاء تنفيذ عمليات اإلقراض واالقتراض والتحصيل، وهو المسؤول عن تسليف األعضاء 
مـن رأس مال البنك ومن مـوارده الخارجية، إضافة إلى تنظيم عمليات قبول الودائع. مـن رأس مال البنك ومن مـوارده الخارجية، إضافة إلى تنظيم عمليات قبول الودائع. 
والسلطة العليا في البنك التعاوني هي الجمعية العمومية، وهي التي تحدد السياسات والسلطة العليا في البنك التعاوني هي الجمعية العمومية، وهي التي تحدد السياسات 

العامة للبنك، ويكون للبنك مدير تنفيذي وعدد من اإلداريينالعامة للبنك، ويكون للبنك مدير تنفيذي وعدد من اإلداريين(٢).
ا التسـاع نطاقها وكثرة  ا التسـاع نطاقها وكثرة وأمـا البنـوك التعاونية الكبيرة فهي بال شـك أكثر تعقيدً وأمـا البنـوك التعاونية الكبيرة فهي بال شـك أكثر تعقيدً
ا للقوانيـن التعاونية ومبـدأ اإلدارة الديمقراطية الذي يجعل  ا للقوانيـن التعاونية ومبـدأ اإلدارة الديمقراطية الذي يجعل أعضائهـا وهي تسـير طبقً أعضائهـا وهي تسـير طبقً
السـلطات للجمعيـة العموميـة، ولهـا الحق أن تنقـل بعضها إلى مجلـس اإلدارة وأن السـلطات للجمعيـة العموميـة، ولهـا الحق أن تنقـل بعضها إلى مجلـس اإلدارة وأن 
تنتخب هذا المجلس وتطالبه بأسلوب معين في استخدام الموظفين، وتنفيذ األعمال، تنتخب هذا المجلس وتطالبه بأسلوب معين في استخدام الموظفين، وتنفيذ األعمال، 
وإثبـات الوقائع الحسـابية والتقدم فـي نهاية العـام بميزانية عمومية، وتقرير سـنوي، وإثبـات الوقائع الحسـابية والتقدم فـي نهاية العـام بميزانية عمومية، وتقرير سـنوي، 
ا لذلك  ا لذلك يوضح حسـابات المتاجرة والتشغيل واالسـتثمار واألرباح والخسائر، وتطبيقً يوضح حسـابات المتاجرة والتشغيل واالسـتثمار واألرباح والخسائر، وتطبيقً
تنتخب الجمعية العمومية مجلس اإلدارة، ويتفاوت عدد أعضائه بحسب األنظمة في تنتخب الجمعية العمومية مجلس اإلدارة، ويتفاوت عدد أعضائه بحسب األنظمة في 
ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيـات، د. كمـال أبو الخيـر ٢٨٢٨، ونحـو تقنين المبـادئ العالمية ، ونحـو تقنين المبـادئ العالمية  ينظـر: تنظيـم وإدارة التعاونيـات، د. كمـال أبو الخيـر    (١)

للتعاون للتعاون ١٨١٨، ، ١٩١٩.
ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٣٦٣٣٦، ، ٣٣٧٣٣٧. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٢)

Cooperative banks and the Grameen bank model p12Cooperative banks and the Grameen bank model p12  



١٣٤١٣٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا، إضافة إلى ذلك تنتخب الجمعية  ا، إضافة إلى ذلك تنتخب الجمعية  عضوً كل بلد، ولكنها تتراوح بين كل بلد، ولكنها تتراوح بين ٥ أعضاء إلى  أعضاء إلى ١٥١٥ عضوً
العمومية هيئة إشرافية تكون منفصلة عن مجلس اإلدارة لضمان الحياد والمصداقية. العمومية هيئة إشرافية تكون منفصلة عن مجلس اإلدارة لضمان الحياد والمصداقية. 
نِد هذه المهمة إلى  نِد هذه المهمة إلى وتهتم البنوك التعاونية بالمراجعة الخارجية لحسـاباتها فتُسْ وتهتم البنوك التعاونية بالمراجعة الخارجية لحسـاباتها فتُسْ

ع قانوني معتمد أو إلى هيئة تعاونية للمراجعة أو إلى مراجعين حكوميين(١). اجِ رَ ع قانوني معتمد أو إلى هيئة تعاونية للمراجعة أو إلى مراجعين حكوميينمُ اجِ رَ مُ
المطلب الثالث: إدارة الفروعالمطلب الثالث: إدارة الفروع

ريَّة إداريـة وتنظيمية تفوق البنـوك التجارية،  ريَّة إداريـة وتنظيمية تفوق البنـوك التجارية، تتمتـع فروع البنـوك التعاونيـة بِحُ تتمتـع فروع البنـوك التعاونيـة بِحُ
ا بالمبادئ التعاونية والتي منها اإلدارة الديمقراطية، واالسـتقالل والحكم  ا بالمبادئ التعاونية والتي منها اإلدارة الديمقراطية، واالسـتقالل والحكم وذلـك تأثرً وذلـك تأثرً
الذاتي، إضافة إلى الفلسـفة التعاونية التي تنطلق من التركيز على األعضاء التعاونيين؛ الذاتي، إضافة إلى الفلسـفة التعاونية التي تنطلق من التركيز على األعضاء التعاونيين؛ 
ألنهم سبب وجود هذا الكيان، ولذلك فإن فروع البنك التعاوني تتعامل بمرونة كبيرة ألنهم سبب وجود هذا الكيان، ولذلك فإن فروع البنك التعاوني تتعامل بمرونة كبيرة 
غيِّر الفرع شـيئًا من سياسـات البنك الرئيسـي  غيِّر الفرع شـيئًا من سياسـات البنك الرئيسـي مـع متطلبـات األعضـاء وآرائهم، وقد يُ مـع متطلبـات األعضـاء وآرائهم، وقد يُ
أو  نشـاطاته اسـتجابة آلراء األعضـاء المحليين، ومن ذلـك على سـبيل المثال تغيير أو  نشـاطاته اسـتجابة آلراء األعضـاء المحليين، ومن ذلـك على سـبيل المثال تغيير 

موقع البنك أو تبديل نشاطه أو تغيير أوقات عمله ونحو ذلكموقع البنك أو تبديل نشاطه أو تغيير أوقات عمله ونحو ذلك(٢).
وهـذه الحريـة الكبيـرة الممنوحة لفـروع البنـوك التعاونية إضافـة إلى ضعف وهـذه الحريـة الكبيـرة الممنوحة لفـروع البنـوك التعاونية إضافـة إلى ضعف 
الرقابة واإلشـراف من الجهات العليا كالبنـك الرئيس أو االتحاد التعاوني أدت الرقابة واإلشـراف من الجهات العليا كالبنـك الرئيس أو االتحاد التعاوني أدت – – في في 
بعض األحيان بعض األحيان – – إلى خلل وضعف في هذه البنوك، وهذا ما دعى بعض التعاونيين إلى إلى خلل وضعف في هذه البنوك، وهذا ما دعى بعض التعاونيين إلى 
الدعوة إلى زيادة الرقابة واإلشراف على الفروع حتى ال يؤدي ارتفاع سقف الحريات الدعوة إلى زيادة الرقابة واإلشراف على الفروع حتى ال يؤدي ارتفاع سقف الحريات 

ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٣٦٣٣٦، ، ٣٣٧٣٣٧  ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)
.Cooperative banks and the Grameen bank model p12Cooperative banks and the Grameen bank model p12  

ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكـي اإلمـام ٣٤١٣٤١، ، ٣٥١٣٥١، التعاون معالم رئيسـة، د. كمـال العتر ، التعاون معالم رئيسـة، د. كمـال العتر  ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكـي اإلمـام    (٢)
ود.  عبد الحميد المنيزع ود.  عبد الحميد المنيزع ٧٩٧٩–٨١٨١.

 Cooperative banks in the new financial system Rabobank Group p20 – 29,Cooperative banks in the new financial system Rabobank Group p20 – 29,  
The Cooperative bank of Rajkat LTD Tarak shah p24,The Cooperative bank of Rajkat LTD Tarak shah p24,  



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٣٥١٣٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

إلى إلحاق الضرر بالبنكإلى إلحاق الضرر بالبنك(١).
وفي بعض الدول األوروبية ال تقوم الجهات الرقابية العليا بمراقبة فروع البنوك وفي بعض الدول األوروبية ال تقوم الجهات الرقابية العليا بمراقبة فروع البنوك 
التعاونيـة الصغيـرة وإنما تسـند اإلشـراف عليها إلى االتحـادات التعاونيـة أو  البنوك التعاونيـة الصغيـرة وإنما تسـند اإلشـراف عليها إلى االتحـادات التعاونيـة أو  البنوك 

ا(٢). االتعاونية األكبر حجمً التعاونية األكبر حجمً
ـا فإنـه قـد يسـتعين بالجمعيـات التعاونية  ـا فإنـه قـد يسـتعين بالجمعيـات التعاونية والبنـك التعاونـي حينمـا يقيـم فرعً والبنـك التعاونـي حينمـا يقيـم فرعً
ـا مـن مبدأ التعـاون بين التعاونيـات – – وذلك إما بإقامـة فرع البنك وذلك إما بإقامـة فرع البنك  ـا مـن مبدأ التعـاون بين التعاونيـات انطالقً المحليـة  المحليـة  – – انطالقً
في مقر الجمعية التعاونية أو االسـتعانة ببعض موظفي الجمعية للقيام ببعض المهام، في مقر الجمعية التعاونية أو االسـتعانة ببعض موظفي الجمعية للقيام ببعض المهام، 
إضافـة إلى قيام هـذه الجمعية بالدعوة إلـى االنضمام إلى عضوية البنك، والتشـجيع إضافـة إلى قيام هـذه الجمعية بالدعوة إلـى االنضمام إلى عضوية البنك، والتشـجيع 

على ذلك وإيداع أموالها فيهعلى ذلك وإيداع أموالها فيه(٣).

The Cooperative bank of Rajkat LTD Tarak Shah p26, 27The Cooperative bank of Rajkat LTD Tarak Shah p26, 27 :ينظر ينظر:    (١)
Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p 18Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p 18 :ينظر ينظر:    (٢)

ينظر: أساسيات اإلدارة العلمية للمنظمات التعاونية، د. كمال أبو الخير ينظر: أساسيات اإلدارة العلمية للمنظمات التعاونية، د. كمال أبو الخير ٤٤٠٤٤٠، ، ٤٤١٤٤١، والبنوك ، والبنوك   (٣)
التعاونية، زكي اإلمام التعاونية، زكي اإلمام ٣٥١٣٥١، ، ٣٥٢٣٥٢، ومقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي ، ومقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي ٨٨٨٨، ، ٨٩٨٩.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



١٣٧١٣٧

وظائف البنوك التعاونيةوظائف البنوك التعاونية

تؤدي البنوك التعاونية وظائف كثيرة ومتنوعة وإن كانت هذه الوظائف تختلف تؤدي البنوك التعاونية وظائف كثيرة ومتنوعة وإن كانت هذه الوظائف تختلف 
وتتأثر بحجم البنك، وتخصصه، وقدراته، والنظام التعاوني المعمول به في البلد وغير وتتأثر بحجم البنك، وتخصصه، وقدراته، والنظام التعاوني المعمول به في البلد وغير 

ذلك من العوامل المؤثرة على وظائف البنكذلك من العوامل المؤثرة على وظائف البنك(١).
ولعلي أذكر الوظائف التي تقوم بها أغلب البنوك التعاونية المنتشرة في العالم.ولعلي أذكر الوظائف التي تقوم بها أغلب البنوك التعاونية المنتشرة في العالم.

فتـح الحسـابات بأنواعهـافتـح الحسـابات بأنواعهـا(٢)، وقبول الودائـع من الجمعيـات التعاونية ، وقبول الودائـع من الجمعيـات التعاونية   – –١
واألعضـاء التعاونييـن والمواطنين غيـر المنتسـبين للتعاونيات، وهذه واألعضـاء التعاونييـن والمواطنين غيـر المنتسـبين للتعاونيات، وهذه 

الوظيفة من أهم وظائف البنوك على اختالف أنواعهاالوظيفة من أهم وظائف البنوك على اختالف أنواعها(٣).
تقديم التمويلتقديم التمويل(٤) بشـتى أنواعه وصيغه للتعاونيات واألفراد التعاونيين،  بشـتى أنواعه وصيغه للتعاونيات واألفراد التعاونيين،   – –٢

Cooperative banks in the new financial system Rabobank Group p 15Cooperative banks in the new financial system Rabobank Group p 15 :ينظر ينظر:    (١)
ينظـر: االتجاهـات المعاصرة فـي إدارة البنوك، د. زياد رمضـان، ود. محفوظ جودة ٢٤٩٢٤٩، ،  ينظـر: االتجاهـات المعاصرة فـي إدارة البنوك، د. زياد رمضـان، ود. محفوظ جودة    (٢)

.٢٥٠٢٥٠
 Cooperative banks and the Grameen bank model p11, 9 Cooperative banks and the Grameen bank model p11, 9ينظر: المرجع السابق، و ينظر: المرجع السابق، و   (٣)

 Cooperative banking inCooperative banking inينظـر: االدخـار واالئتمان التعاوني، د. كمـال أبو الخيـر ٣٣١٣٣١ و و ينظـر: االدخـار واالئتمان التعاوني، د. كمـال أبو الخيـر    (٤)
.India p39India p39

.Cooperative banks and the Grameen bank model p11Cooperative banks and the Grameen bank model p11  



١٣٨١٣٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ومن تلك األنواع التي تقدمها البنوك التعاونية على سبيل المثال:ومن تلك األنواع التي تقدمها البنوك التعاونية على سبيل المثال:
تمويل المساكن.تمويل المساكن. أ– – 

تقديم القروض للصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة.تقديم القروض للصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة. ب- ب- 
تقديم التمويل للمزارعين والجمعيات الزراعية.تقديم التمويل للمزارعين والجمعيات الزراعية. ج– – 

تقديم القروض في األزمات والكوراثتقديم القروض في األزمات والكوراث(١). د– – 
وهـذه الوظيفة تعد من أهـم وأبرز وظائف البنـك التعاوني؛ ألنها تقدم  وهـذه الوظيفة تعد من أهـم وأبرز وظائف البنـك التعاوني؛ ألنها تقدم    
خدمات مميزة في صيغتها وسـهولتها وخدمتها لشـرائح قد ال تتاح لهم خدمات مميزة في صيغتها وسـهولتها وخدمتها لشـرائح قد ال تتاح لهم 
تلـك الخدمة من البنوك التجارية، إضافة إلى ما تقوم به البنوك التعاونية تلـك الخدمة من البنوك التجارية، إضافة إلى ما تقوم به البنوك التعاونية 
مـن اإلشـراف علـى عملية اسـتخدام التمويـالت والقـروض المقدمة مـن اإلشـراف علـى عملية اسـتخدام التمويـالت والقـروض المقدمة 

ألعضائه لضمان االستخدام األمثل ألعضائه لضمان االستخدام األمثل (٢).
تقديم بطاقات الصراف اآللي والبطاقات االئتمانية إضافة إلى الخدمات تقديم بطاقات الصراف اآللي والبطاقات االئتمانية إضافة إلى الخدمات   – –٣

المصرفية التي يقدمها عن طريق اإلنترنتالمصرفية التي يقدمها عن طريق اإلنترنت(٣).
إصدار الشيكات وتحصيلهاإصدار الشيكات وتحصيلها(٤).  – –٤

Cooperatives UK Jhon-Cooperatives UK Jhon-ينظـر: االدخار واالئتمـان التعاوني، د. كمال أبـو الخيـر ٣٣١٣٣١ و و ينظـر: االدخار واالئتمـان التعاوني، د. كمال أبـو الخيـر    (١)
.Paul Flintoff p16Paul Flintoff p16

Cooperative banking in India p39Cooperative banking in India p39 :ينظر ينظر:    (٢)
ا، د. عبد القادر  ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً ا، د. عبد القادر   ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً  (٣)

.Cooperatives UK John-Paul Flintoff p4Cooperatives UK John-Paul Flintoff p4الرواس الرواس ١٥٣١٥٣و
Cooperative banks and the Grameen bank model p 39Cooperative banks and the Grameen bank model p 39  

ا، د. عبد القادر  ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً ا، د. عبد القادر   ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً  (٤)
الرواس الرواس ٢٠٤٢٠٤.



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٣٩١٣٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المسـتندية  واالعتمـادات  وتحصيلهـا،  الضمـان  خطابـات  المسـتندية إصـدار  واالعتمـادات  وتحصيلهـا،  الضمـان  خطابـات  إصـدار   – –٥
وتحصيلهاوتحصيلها(١).

.(٢) القيام بالحواالت الداخلية والخارجية إرساالً واستقباالًالقيام بالحواالت الداخلية والخارجية إرساالً واستقباالً  – –٦
إصدار السندات وتحصيلهاإصدار السندات وتحصيلها(٣).  – –٧

توفير تسهيالت ادخارية آمنة وفعالة للفقراء وأهل الريفتوفير تسهيالت ادخارية آمنة وفعالة للفقراء وأهل الريف(٤).  – –٨
اسـتثمار األموال المتوفـرة لديه بأفضل السـبل وأكثرها أمانًـا بما يعود اسـتثمار األموال المتوفـرة لديه بأفضل السـبل وأكثرها أمانًـا بما يعود   – –٩

على الحركة التعاونية بالنفععلى الحركة التعاونية بالنفع(٥).
تقديـم خدمـات التسـويق لمنتجـات الجمعيـات التعاونيـة واألفـراد تقديـم خدمـات التسـويق لمنتجـات الجمعيـات التعاونيـة واألفـراد   – –١٠١٠

التعاونيينالتعاونيين(٦).
تقديم المشـورة المالية لألعضاء عن طريق أهل الخبرة في البنك وهذه تقديم المشـورة المالية لألعضاء عن طريق أهل الخبرة في البنك وهذه   – –١١١١
الوظيفـة لهـا قيمة كبيرة لـد التعاونييـن؛ ألن مقتضى التعـاون تقديم الوظيفـة لهـا قيمة كبيرة لـد التعاونييـن؛ ألن مقتضى التعـاون تقديم 

الرأي السديد للعضو لحمايته من الخسائر وإرشاده لطرق الربحالرأي السديد للعضو لحمايته من الخسائر وإرشاده لطرق الربح(٧).
تقديـم خدمـات التعليم والتدريـب لألعضاء وذلك لضمان االسـتفادة تقديـم خدمـات التعليم والتدريـب لألعضاء وذلك لضمان االسـتفادة   – –١٢١٢

ينظر:المرجع السابق. ينظر:المرجع السابق.   (١)
Cooperative banks and the Grameen bank Model p11Cooperative banks and the Grameen bank Model p11ينظر:المرجع السابق و ينظر:المرجع السابق و   (٢)

ينظـر: االتجاهـات المعاصـرة في إدارة البنـوك، د. زياد رمضان ود. محفـوظ جودة ٢٤٩٢٤٩، ،  ينظـر: االتجاهـات المعاصـرة في إدارة البنـوك، د. زياد رمضان ود. محفـوظ جودة    (٣)
.٢٥٠٢٥٠

Cooperative banks and the Grameen bank model p5Cooperative banks and the Grameen bank model p5 :ينظر ينظر:    (٤)
ينظر: االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد رمضان، ود. محفوظ جودة ٢٥٠٢٥٠. ينظر: االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد رمضان، ود. محفوظ جودة    (٥)

Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p16Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p16 :ينظر ينظر:    (٦)
 Cooperative banksCooperative banksينظـر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخيـر ٥٨٧٥٨٧-٥٩٠٥٩٠ و و ينظـر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخيـر    (٧)

.in Europe Wim fonteyne p16in Europe Wim fonteyne p16



١٤٠١٤٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المثلى من خدمات البنك التعاوني، وتتنوع برامج التدريب بشكل كبير المثلى من خدمات البنك التعاوني، وتتنوع برامج التدريب بشكل كبير 
وبحسب ما تقتضيه الحاجةوبحسب ما تقتضيه الحاجة(١).

توعيـة النـاس بالطـرق السـليمة لالدخـار والتوفيـر، ومحاولة ترشـيد توعيـة النـاس بالطـرق السـليمة لالدخـار والتوفيـر، ومحاولة ترشـيد   – –١٣١٣
استخدام األموال ووضعها في المكان المناسباستخدام األموال ووضعها في المكان المناسب(٢).

تقوم البنوك التعاونية بدور اجتماعي إيجابي، فبعضها مثالً يقوم بتوزيع تقوم البنوك التعاونية بدور اجتماعي إيجابي، فبعضها مثالً يقوم بتوزيع   – –١٤١٤
الـزكاة علـى مسـتحقيها، أو دعـم الفقـراء والمسـاكين بما يصـل إليها الـزكاة علـى مسـتحقيها، أو دعـم الفقـراء والمسـاكين بما يصـل إليها 
مـن تبرعـات، إضافة إلى دعـم برامج تمويل المسـاكن لـذوي الدخل مـن تبرعـات، إضافة إلى دعـم برامج تمويل المسـاكن لـذوي الدخل 

المحدودالمحدود(٣).

Cooperative banks and the Grammen bank model p 10Cooperative banks and the Grammen bank model p 10 :ينظر ينظر:    (١)
.Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p16Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p16  

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٢٨٤٢٨٤. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (٢)
ا، د. عبد القادر  ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً ا، د. عبد القادر   ينظر: اقتصاديات الحركة التعاونية، بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً  (٣)

الرواس الرواس ١٦٤١٦٤، ، ١٦٨١٦٨.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

١٤١١٤١

حماية البنك التعاونيحماية البنك التعاوني

المطلب األول: المخاطر التي تهدد البنوك التعاونيةالمطلب األول: المخاطر التي تهدد البنوك التعاونية
هنـاك عدد مـن المخاطر التي قد تتسـبب في انهيار البنـك التعاوني أو ضعفه، هنـاك عدد مـن المخاطر التي قد تتسـبب في انهيار البنـك التعاوني أو ضعفه، 

ومن أبرز تلك المخاطر:ومن أبرز تلك المخاطر:
منافسـة البنوك التجارية للبنـك التعاوني، وال شـك أن البنوك التجارية منافسـة البنوك التجارية للبنـك التعاوني، وال شـك أن البنوك التجارية   – –١
تملك قدرات كبيرة تؤهلها لالسـتحواذ على األسـواق المالية، ولذلك تملك قدرات كبيرة تؤهلها لالسـتحواذ على األسـواق المالية، ولذلك 
تلجـأ كثيـر من البنـوك التعاونية إلـى المناطـق الريفية والقـر؛ وذلك تلجـأ كثيـر من البنـوك التعاونية إلـى المناطـق الريفية والقـر؛ وذلك 
لخدمة شـريحة من المجتمع قد ال تصل إليها كثير من البنوك التجارية، لخدمة شـريحة من المجتمع قد ال تصل إليها كثير من البنوك التجارية، 

ا عن الدخول في منافسة غير متكافئة مع البنوك التجارية(١). دً ا عن الدخول في منافسة غير متكافئة مع البنوك التجاريةوبُعْ دً وبُعْ
نقـص موارد البنك التعاوني بحيث ال تفـي باحتياجاته وذلك يعود إلى نقـص موارد البنك التعاوني بحيث ال تفـي باحتياجاته وذلك يعود إلى   – –٢

أسباب مختلفة، منها:أسباب مختلفة، منها:
االعتمـاد علـى الدعـم الحكومـي الـذي يتأثـر بظـروف الدولة االعتمـاد علـى الدعـم الحكومـي الـذي يتأثـر بظـروف الدولة  أ– – 

واقتصادها، وقد ينقص في أي وقت.واقتصادها، وقد ينقص في أي وقت.
 Cooperatives UK John-Paul flintoffCooperatives UK John-Paul flintoffينظـر: البنوك التعاونيـة، زكي اإلمـام ٣١٦٣١٦، ، ٣١٧٣١٧ و و ينظـر: البنوك التعاونيـة، زكي اإلمـام    (١)
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١٤٢١٤٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الزيادة غير المنضبطة في اإلنفاق مما يجعل البنك في حالة عجز الزيادة غير المنضبطة في اإلنفاق مما يجعل البنك في حالة عجز  ب– – 
عن الوفاء بالتزاماتهعن الوفاء بالتزاماته(١).

انحـراف البنـوك التعاونيـة عن مبادئهـا التعاونية إلى المبـادئ التجارية انحـراف البنـوك التعاونيـة عن مبادئهـا التعاونية إلى المبـادئ التجارية   – –٣
ا لغيرها من البنـوك التجارية خاصة  ا لغيرها من البنـوك التجارية خاصة البحتة وحينئذ سـتجد نفسـها تكرارً البحتة وحينئذ سـتجد نفسـها تكرارً
وأنها تسـتخدم األسـاليب المصرفية نفسـها، ولذا فالروح التعاونية هي وأنها تسـتخدم األسـاليب المصرفية نفسـها، ولذا فالروح التعاونية هي 

الطابع المميز لهاالطابع المميز لها(٢).
ا  ا أن تصبح إجراءات البنوك التعاونية والضمانات التي تطلبها أشد تعقيدً أن تصبح إجراءات البنوك التعاونية والضمانات التي تطلبها أشد تعقيدً  – –٤
من مصـادر التمويل األخر كالبنوك ونحوهـا مما يؤدي إلى انصراف من مصـادر التمويل األخر كالبنوك ونحوهـا مما يؤدي إلى انصراف 

الناس عنها مما يفضي إلى الفشل واإلفالسالناس عنها مما يفضي إلى الفشل واإلفالس(٣).
االعتماد الكبير على الدخل الذي يأتي من الفوائد الربوية على القروض االعتماد الكبير على الدخل الذي يأتي من الفوائد الربوية على القروض   – –٥
مـن أجل تحقيـق أرباح للبنكمـن أجل تحقيـق أرباح للبنك(٤)، وهذا األمر له تأثير سـلبي على البنك ، وهذا األمر له تأثير سـلبي على البنك 
التعاونـي؛ ألن الربـا ماحق للبركة وجالب للخسـارة في الدنيا واآلخرة التعاونـي؛ ألن الربـا ماحق للبركة وجالب للخسـارة في الدنيا واآلخرة 

   |   {   z   y   x   w   v   u ﴿ ، ﴿ ،(٥) ﴾  ﴾ V   U   T ﴿ ﴿
{   ~   ے   ¡   ¢   £ ﴾ ﴾(٦).

إسـناد الوظائف اإلدارية إلى أشخاص غيرمحترفين بحثًا عن األرخص إسـناد الوظائف اإلدارية إلى أشخاص غيرمحترفين بحثًا عن األرخص   – –٦
ممـا يؤدي إلى ضعـف األداء، ويمكن التغلب على هذا األمر بتحسـين ممـا يؤدي إلى ضعـف األداء، ويمكن التغلب على هذا األمر بتحسـين 

ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣١٨٣١٨، ، ٣١٩٣١٩. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)

ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣١٦٣١٦، ، ٣١٧٣١٧. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٢)
ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣١٨٣١٨. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٣)

Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p36,22Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p36,22 :ينظر ينظر:    (٤)
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٦٢٧٦. سورة البقرة، اآلية:    (٥)
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٨٢٧٨. سورة البقرة، اآلية:    (٦)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٤٣١٤٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الرواتب وتكثيف برامج التدريبالرواتب وتكثيف برامج التدريب(١).
ضعف مجلس اإلدارة؛ ألنهم أشخاص عاديون وربما كانوا من الفقراء ضعف مجلس اإلدارة؛ ألنهم أشخاص عاديون وربما كانوا من الفقراء   – –٧
أو متوسـطي الدخـل الذين ليس لديهـم خبرة تجارية، بخـالف البنوك أو متوسـطي الدخـل الذين ليس لديهـم خبرة تجارية، بخـالف البنوك 
التجارية التي يشكل كبار المساهمين أعضاء مجلس إدارتها مما يجعل التجارية التي يشكل كبار المساهمين أعضاء مجلس إدارتها مما يجعل 
ـا وقوة؛ ألن هؤالء األعضاء فـي الغالب من التجار  ـا وقوة؛ ألن هؤالء األعضاء فـي الغالب من التجار قراراتهـا أكثر نضجً قراراتهـا أكثر نضجً
الذيـن لديهم خبـرة تجاريـة كافية إضافة إلـى وجود المستشـارين إلى الذيـن لديهم خبـرة تجاريـة كافية إضافة إلـى وجود المستشـارين إلى 

جانبهمجانبهم(٢).
االندفاع الشـديد وراء األرباح مما يؤدي إلـى الدخول في أعمال عالية االندفاع الشـديد وراء األرباح مما يؤدي إلـى الدخول في أعمال عالية   – –٨

المخاطر قد تؤدي إلى خسارة البنك وإفالسهالمخاطر قد تؤدي إلى خسارة البنك وإفالسه(٣).
اسـتيالء مديـر البنـك التعاونـي أو بعـض اإلداريين على بعـض أموال اسـتيالء مديـر البنـك التعاونـي أو بعـض اإلداريين على بعـض أموال   – –٩
ا لضعف الرقابة أحيانًا خاصـة على االحتياطيات  ا لضعف الرقابة أحيانًا خاصـة على االحتياطيات البنـك التعاوني؛ نظـرً البنـك التعاوني؛ نظـرً
ونحوها، والتي قد تمضي مدة طويلة دون الحاجة إليها فيسـتولي عليها ونحوها، والتي قد تمضي مدة طويلة دون الحاجة إليها فيسـتولي عليها 

المدير أو  اإلداريون في غفلة رقابية من األعضاءالمدير أو  اإلداريون في غفلة رقابية من األعضاء(٤).

المطلب الثاني: سياسات استخدام األموال في البنوك التعاونيةالمطلب الثاني: سياسات استخدام األموال في البنوك التعاونية
للبنـوك التعاونية سياسـات عامـة تلتزم بها فـي تعامالتها المالية واسـتخدامها للبنـوك التعاونية سياسـات عامـة تلتزم بها فـي تعامالتها المالية واسـتخدامها 

لألموال الموجودة لديها، ومن أبرز تلك السياسات:لألموال الموجودة لديها، ومن أبرز تلك السياسات:
Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p31Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p31 :ينظر ينظر:    (١)

ينظر: المرجع السابق ٣١٣١. ينظر: المرجع السابق    (٢)
ينظـر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣١٧٣١٧، واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ، واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير  ينظـر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٣)

.١٧١١٧١
Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p37Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p37 :ينظر ينظر:    (٤)



١٤٤١٤٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن البنـوك التعاونيـة أجهـزة ذات وظائف مالية واقتصاديـة واجتماعية، أن البنـوك التعاونيـة أجهـزة ذات وظائف مالية واقتصاديـة واجتماعية،   – –١
ولذلـك فإنه يقـع على عاتقهـا العمل الجـاد في توظيف األمـوال التي ولذلـك فإنه يقـع على عاتقهـا العمل الجـاد في توظيف األمـوال التي 
تجمعها في إقامة المشـروعات التعاونية محليا، وإثبات وجود األعمال تجمعها في إقامة المشـروعات التعاونية محليا، وإثبات وجود األعمال 

المصرفية التعاونية بشكل واضحالمصرفية التعاونية بشكل واضح(١).
أن تلتـزم البنوك التعاونية بالحصول على المال بأحسـن الطرق وأيسـر أن تلتـزم البنوك التعاونية بالحصول على المال بأحسـن الطرق وأيسـر   – –٢

الشروطالشروط(٢).
عدم المبالغة في المصروفات في إنشـاء المقـرات وتأثيثها، واالقتصار  عدم المبالغة في المصروفات في إنشـاء المقـرات وتأثيثها، واالقتصار  -   - ٣

على القدر الضروري من ذلكعلى القدر الضروري من ذلك(٣).
أن تلتـزم البنـوك التعاونيـة باالسـتثمارات اآلمنـة حفاظًا علـى أموالها أن تلتـزم البنـوك التعاونيـة باالسـتثمارات اآلمنـة حفاظًا علـى أموالها   – –٤
وأمـوال األعضـاء، وهذه السياسـة سـببها أن البنك التعاونـي ال يهدف وأمـوال األعضـاء، وهذه السياسـة سـببها أن البنك التعاونـي ال يهدف 
إلـى الربح وإنما لخدمة األعضاء، فهي تسـتثمر في أنشـطة أقل خطورة إلـى الربح وإنما لخدمة األعضاء، فهي تسـتثمر في أنشـطة أقل خطورة 
ا من البنوك التجارية التي قد تدخل في  ا من البنوك التجارية التي قد تدخل في مما أد إلى كونها أكثر اسـتقرارً مما أد إلى كونها أكثر اسـتقرارً

ا في األرباح الكبيرة(٤). ا في األرباح الكبيرةبعض المخاطر طمعً بعض المخاطر طمعً
أن تسـتثمر البنـوك التعاونيـة أموالهـا علـى المـد القصيـر، ويكـون أن تسـتثمر البنـوك التعاونيـة أموالهـا علـى المـد القصيـر، ويكـون   – –٥

االستثمار مع بنوك أخالقيةاالستثمار مع بنوك أخالقية(٥).
ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٠٨٣٠٨. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)
ينظر: المرجع السابق ٣٠٩٣٠٩. ينظر: المرجع السابق    (٣)

 Cooperative banks in Europe Wim FonteyneCooperative banks in Europe Wim Fonteyneينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٠٩٣٠٩ و و ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (٤)
.p25p25

.Cooperative banks, Credit unions and the financial Crisis Senious Crear p1Cooperative banks, Credit unions and the financial Crisis Senious Crear p1  
.Cooperatives UK John-Paul flintoff p27Cooperatives UK John-Paul flintoff p27 :ينظر ينظر:    (٥) =



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٤٥١٤٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن يضـع البنـك الئحـة صريحة واضحة فـي إقراض األفـراد والهيئات أن يضـع البنـك الئحـة صريحة واضحة فـي إقراض األفـراد والهيئات   – –٦
بحيث يشتمل على أنواع الضمانات التي يقبلها، والمستندات المطلوبة بحيث يشتمل على أنواع الضمانات التي يقبلها، والمستندات المطلوبة 
عند االقتراض، وأن يحفظ لنفسـه الحق في متابعة اسـتخدام الدين في عند االقتراض، وأن يحفظ لنفسـه الحق في متابعة اسـتخدام الدين في 

محلهمحله(١).
أن يحتفـظ البنـك التعاوني بقدرٍ معينٍ من السـيولة النقديـة التي تمكنه أن يحتفـظ البنـك التعاوني بقدرٍ معينٍ من السـيولة النقديـة التي تمكنه   – –٧
من مقابلة المدفوعات المطلوبة منه، على أن تكون نسـبة السيولة عالية من مقابلة المدفوعات المطلوبة منه، على أن تكون نسـبة السيولة عالية 

ا؛ ألن أغلب ودائع بنوك التعاون تحت الطلب(٢). ا؛ ألن أغلب ودائع بنوك التعاون تحت الطلبنظرً نظرً
ن البنـك التعاوني احتياطيـا ماليا من األربـاح والهبات والمنح  ن البنـك التعاوني احتياطيـا ماليا من األربـاح والهبات والمنح أن يُكـوِّ أن يُكـوِّ  – –٨
ريَّة فـي عمليات  ريَّة فـي عمليات ممـا يمكنـه من تحمـل المخاطر ويجعلـه يتصرف بِحُ ممـا يمكنـه من تحمـل المخاطر ويجعلـه يتصرف بِحُ
ا من المخاطر؛  ا من المخاطر؛ اإلقـراض والتمويل ويجعل األعضاء ال يتحملـون كثيرً اإلقـراض والتمويل ويجعل األعضاء ال يتحملـون كثيرً

ألن االحتياطيات المتراكمة تخففهاألن االحتياطيات المتراكمة تخففها(٣).
ا  ا غير مصـرح لها قانونيا أن تدفع أرباحً البنـوك التعاونية البنـوك التعاونية – – في الغالب في الغالب – – غير مصـرح لها قانونيا أن تدفع أرباحً  – –٩
تزيد عن تزيد عن ٦% من القيمة االسـمية ألسهم العضو، وبعضها ال تستطيع أن % من القيمة االسـمية ألسهم العضو، وبعضها ال تستطيع أن 

تدفع أكثر من العائد على السندات الحكوميةتدفع أكثر من العائد على السندات الحكومية(٤).
عند سحب الشخص لعضويته أو تصفية البنك التعاوني ال يحق للعضو عند سحب الشخص لعضويته أو تصفية البنك التعاوني ال يحق للعضو   – –١٠١٠
إال تلقي القيمة االسـمية ألسـهمه وأرباح السهم المتراكمة إن وجدت، إال تلقي القيمة االسـمية ألسـهمه وأرباح السهم المتراكمة إن وجدت، 
 Proactive cooperative banks in local development, Socio-economic problemProactive cooperative banks in local development, Socio-economic problem  = =

.resolving, growth and Community building Cynthia Giagnocavo p1resolving, growth and Community building Cynthia Giagnocavo p1

ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٣٠٩٣٠٩. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)

Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p39Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p39ينظر: المرجع السابق ٣١١٣١١ و و ينظر: المرجع السابق    (٣)
Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p43Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p43 :ينظر ينظر:    (٤)



١٤٦١٤٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وعند التصفية تنقل أموال البنك التعاوني لجهة تعاونية أخر أو  تستخدم وعند التصفية تنقل أموال البنك التعاوني لجهة تعاونية أخر أو  تستخدم 
فـي العمل الخيري وليس لألعضاء حق في القيمـة االقتصادية الصافية فـي العمل الخيري وليس لألعضاء حق في القيمـة االقتصادية الصافية 
المة التجارية وقاعدة العمالء  المة التجارية وقاعدة العمالء الخاصـة بالبنك التعاوني بما في ذلك العَ الخاصـة بالبنك التعاوني بما في ذلك العَ

وغيرهاوغيرها(١).
للبنوك التعاونية الحق في أن تتملك أسـهم شـركات تجارية مسـاهمة، للبنوك التعاونية الحق في أن تتملك أسـهم شـركات تجارية مسـاهمة،   – –١١١١
كما يحق لها االستحواذ على بنوك تجارية كما حدث في فرنسا وإيطاليا كما يحق لها االستحواذ على بنوك تجارية كما حدث في فرنسا وإيطاليا 

.(٢)ودول أوروبية أخرودول أوروبية أخر
يتمتع األعضاء الذين يتم منحهم التمويل بمرونة وسهولة في السداد فيما يتمتع األعضاء الذين يتم منحهم التمويل بمرونة وسهولة في السداد فيما   – –١٢١٢

إذا كانوا يعانون من صعوبات دون الحاجة إلى ضمانات إضافيةإذا كانوا يعانون من صعوبات دون الحاجة إلى ضمانات إضافية(٣).

المطلب الثالث: عناصر نجاح البنوك التعاونيةالمطلب الثالث: عناصر نجاح البنوك التعاونية

هنـاك عدد مـن العناصر المؤثـرة في نجـاح البنـوك التعاونية ينبغـي للعاملين هنـاك عدد مـن العناصر المؤثـرة في نجـاح البنـوك التعاونية ينبغـي للعاملين 
فيهـا مراعاتهـا حتى تتمكن البنوك التعاونية من الوصول إلـى أهدافها، التي من أجلها فيهـا مراعاتهـا حتى تتمكن البنوك التعاونية من الوصول إلـى أهدافها، التي من أجلها 

أنشئتأنشئت(٤)، ومن أبرز تلك العناصر:، ومن أبرز تلك العناصر:
أن يُدار البنك التعاوني بكفاءة وتميز، فالمدير المقتدر األمين المحبوب أن يُدار البنك التعاوني بكفاءة وتميز، فالمدير المقتدر األمين المحبوب   – –١
لـد األعضاء يعد من أهـم عناصر النجاح، وعلى البنـوك التعاونية أن لـد األعضاء يعد من أهـم عناصر النجاح، وعلى البنـوك التعاونية أن 
تسـعى جاهـدة لتوظيـف مدراء مـن هذا النـوع، وعلى أعضـاء مجلس تسـعى جاهـدة لتوظيـف مدراء مـن هذا النـوع، وعلى أعضـاء مجلس 

المرجع السابق ٢٧٢٧. المرجع السابق    (١)
Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p49Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p49 :ينظر ينظر:    (٢)

Cooperative banks and the Grammen bank model p 19Cooperative banks and the Grammen bank model p 19 :ينظر ينظر:    (٣)
ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ١٤٦١٤٦. ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (٤)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٤٧١٤٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

اإلدارة أن يتعاونوا معه في الحدود التي تتفق والروح التعاونيةاإلدارة أن يتعاونوا معه في الحدود التي تتفق والروح التعاونية(١).
أن يجتـذب البنك التعاوني إلى عضويته أكبـر عدد ممكن من األعضاء أن يجتـذب البنك التعاوني إلى عضويته أكبـر عدد ممكن من األعضاء   – –٢
ممـا يؤدي إلى الحصول علـى حجم كاف من المعامـالت يضمن أداء ممـا يؤدي إلى الحصول علـى حجم كاف من المعامـالت يضمن أداء 
العمليـات بكفـاءة اقتصاديـة عاليـة، حيـث يعتبر نقـص أو صغر حجم العمليـات بكفـاءة اقتصاديـة عاليـة، حيـث يعتبر نقـص أو صغر حجم 
ا أمام البنك التعاوني، إذ إنه من المعروف أن متوسـط  ا أمام البنك التعاوني، إذ إنه من المعروف أن متوسـط المعامـالت عائقً المعامـالت عائقً
تكاليـف الوحـدة مـن المعامالت تقـل بزيادة حجـم التعامـل، وتقليل تكاليـف الوحـدة مـن المعامالت تقـل بزيادة حجـم التعامـل، وتقليل 

التكاليف من األهداف األساسية للبنك التعاونيالتكاليف من األهداف األساسية للبنك التعاوني(٢).
الحرص الدائم على كسـب والء األعضاء واسـتمرار هـذا الوالء؛ ألن الحرص الدائم على كسـب والء األعضاء واسـتمرار هـذا الوالء؛ ألن   – –٣
د والء  د والء البنـك التعاونـي يقوم لخدمـة أعضائه والتعامـل معهم، فـإن فَقَ البنـك التعاونـي يقوم لخدمـة أعضائه والتعامـل معهم، فـإن فَقَ

ل(٣). لأعضائه فَشِ أعضائه فَشِ
أن يسـعى البنـك التعاونـي إلى إيجـاد مصـادر كافية لتمويـل عملياته،  أن يسـعى البنـك التعاونـي إلى إيجـاد مصـادر كافية لتمويـل عملياته، -   -٤
واألصـل أن يقـوم األعضـاء بتدبيـر رؤوس األمـوال الالزمـة لبنكهـم واألصـل أن يقـوم األعضـاء بتدبيـر رؤوس األمـوال الالزمـة لبنكهـم 
إما  عن طريق المساهمة فيه، أو توفير األموال عن طريق قروض الدولة إما  عن طريق المساهمة فيه، أو توفير األموال عن طريق قروض الدولة 

أو غيرهاأو غيرها(٤).
ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ١٤٦١٤٦، واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو ، واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو  ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (١)

الخير الخير ٣٨٣٣٨٣.
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٢)

 Cooperative banks in Europe WimCooperative banks in Europe Wimينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. عادل هنـدي ١٤٧١٤٧ و و ينظـر: اقتصاديـات التعاون، د. عادل هنـدي    (٣)
.fonteyne p10fonteyne p10

 Cooperative banks in Europe WimCooperative banks in Europe Wimو هنـدي  عـادل  د.  التعـاون،  اقتصاديـات  ينظـر:  و  هنـدي  عـادل  د.  التعـاون،  اقتصاديـات  ينظـر:   (٤)
fonteyne p9fonteyne p9

.Cooperative banks and the Grameen bank model p19Cooperative banks and the Grameen bank model p19  



١٤٨١٤٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

انضباط األعضاء وسعيهم في مصلحة بنكهم التعاونيانضباط األعضاء وسعيهم في مصلحة بنكهم التعاوني(١).  – –٥
اتفاق مصالح األعضاء أو تقاربها، مع وجود تقارب اجتماعي في المدينة اتفاق مصالح األعضاء أو تقاربها، مع وجود تقارب اجتماعي في المدينة   – –٦
أو القرية عنصر مهم في حصول التعاون والسـعي للمصالح المشـتركة؛ أو القرية عنصر مهم في حصول التعاون والسـعي للمصالح المشـتركة؛ 
بخالف ما لو تضاربت المصالح واألهواء؛ مما يؤدي إلى نشوء تكتالت بخالف ما لو تضاربت المصالح واألهواء؛ مما يؤدي إلى نشوء تكتالت 

.(٢) داخلية تعمل على الفرقة التي تفضي إلى الفشل عاجالً أو آجالًداخلية تعمل على الفرقة التي تفضي إلى الفشل عاجالً أو آجالً
ا مهما في نجـاح البنك التعاوني،  ا مهما في نجـاح البنك التعاوني، اتباع نظام محاسـبي دقيق يعـد عنصرً اتباع نظام محاسـبي دقيق يعـد عنصرً  – –٧
وعدم ضبط النظام المحاسـبي يـؤدي إلى قيام المنازعات بين األعضاء وعدم ضبط النظام المحاسـبي يـؤدي إلى قيام المنازعات بين األعضاء 

والبنك، وبالتالي فقدان الثقة وعدم استمرار البنكوالبنك، وبالتالي فقدان الثقة وعدم استمرار البنك(٣).
صنع القرارات بطريقة جماعية يشـارك فيها جميع األعضاء أو أغلبهم، صنع القرارات بطريقة جماعية يشـارك فيها جميع األعضاء أو أغلبهم،   – –٨
ـا وسـينفذها األعضـاء  ـا وسـينفذها األعضـاء وينتـج عـن ذلـك قـرارات أكثـر وعيًـا ونضجً وينتـج عـن ذلـك قـرارات أكثـر وعيًـا ونضجً

والموظفون بحماسوالموظفون بحماس(٤).
أن تسعى البنوك التعاونية لتقديم أفضل الخدمات االقتصادية ألعضائها أن تسعى البنوك التعاونية لتقديم أفضل الخدمات االقتصادية ألعضائها   – –٩
م هذه الخدمات  دِّ قَ م هذه الخدمات إذ إن قيامهـا وليد الحاجة االقتصادية إليها، فإذا لم تُ دِّ قَ إذ إن قيامهـا وليد الحاجة االقتصادية إليها، فإذا لم تُ

بطريقة جيدة فال حاجة لبقائها في نظر أعضائهابطريقة جيدة فال حاجة لبقائها في نظر أعضائها(٥).
المحافظـة علـى المبـادئ التعاونيـة والـروح التعاونية فـي إدارة البنك المحافظـة علـى المبـادئ التعاونيـة والـروح التعاونية فـي إدارة البنك   – –١٠١٠

وسائر أعمالهوسائر أعماله(٦).
ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٣٨٣٣٨٣. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (١)

ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ١٤٨١٤٨. ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (٢)
ينظر: المرجع السابق ١٤٩١٤٩. ينظر: المرجع السابق    (٣)

Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p36Cooperative banks in Europe Wim fonteyne p36 :ينظر ينظر:    (٤)
ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي ١٤٧١٤٧، ، ١٤٨١٤٨. ينظر: اقتصاديات التعاون، د. عادل هندي    (٥)

ينظر: المرجع السابق ١٤٩١٤٩. ينظر: المرجع السابق    (٦)



حقيقة البنوك التعاونيةحقيقة البنوك التعاونية

١٤٩١٤٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الرابع: موقف البنك من غير األعضاءالمطلب الرابع: موقف البنك من غير األعضاء
المتعاملون مع البنك التعاوني إما أعضاء أو عمالء، فاألعضاء هم الذين اشتركوا المتعاملون مع البنك التعاوني إما أعضاء أو عمالء، فاألعضاء هم الذين اشتركوا 
في عضوية البنك عن طريق االكتتاب فيه والتزام المبادئ التعاونية، وأما العمالء فهم في عضوية البنك عن طريق االكتتاب فيه والتزام المبادئ التعاونية، وأما العمالء فهم 
ق  ق الذين يتعاملون معه دون اشتراكٍ فيه أو التزام بمبادئه التعاونية. والبنك التعاوني يفرِّ الذين يتعاملون معه دون اشتراكٍ فيه أو التزام بمبادئه التعاونية. والبنك التعاوني يفرِّ
بيـن العضو والعميل في تعامله، فالعميل يحق له فتح حسـاب جارٍ وإيداع أمواله فيه، بيـن العضو والعميل في تعامله، فالعميل يحق له فتح حسـاب جارٍ وإيداع أمواله فيه، 
ويحصل على بعض الخدمات المصرفية كما في البنوك التجارية، وهذا مما يصب في ويحصل على بعض الخدمات المصرفية كما في البنوك التجارية، وهذا مما يصب في 
مصلحـة العميل ومصلحة البنـك التعاوني؛ ألن زيادة حجم اإليداعات والحسـابات مصلحـة العميل ومصلحة البنـك التعاوني؛ ألن زيادة حجم اإليداعات والحسـابات 
يعزز مركز البنك المالي، وفيه جذب ألعضاء جدد، وفي الجانب اآلخر ال تتيح البنوك يعزز مركز البنك المالي، وفيه جذب ألعضاء جدد، وفي الجانب اآلخر ال تتيح البنوك 
ا من الخدمات التي تقدمهـا ألعضائها بتكلفة منخفضة  ا من الخدمات التي تقدمهـا ألعضائها بتكلفة منخفضة التعاونيـة لهـؤالء العمالء كثيرً التعاونيـة لهـؤالء العمالء كثيرً
وذلك كالتمويل الذي يمنحه البنك التعاوني ألعضائه بصيغ ميسرة؛ ألن أموال البنك وذلك كالتمويل الذي يمنحه البنك التعاوني ألعضائه بصيغ ميسرة؛ ألن أموال البنك 
التعاونـي محدودة، وال يجد ضمانات يرجع إليهـا كضمانات األعضاء إضافة إلى أن التعاونـي محدودة، وال يجد ضمانات يرجع إليهـا كضمانات األعضاء إضافة إلى أن 
البنك التعاوني ال يستطيع أن يفرض على اآلخرين ما يفرضه على أعضائه من االلتزام البنك التعاوني ال يستطيع أن يفرض على اآلخرين ما يفرضه على أعضائه من االلتزام 
بقواعد اسـتخدام األموال ووضعها تحت رقابة البنـك التعاوني، ومن الخدمات التي بقواعد اسـتخدام األموال ووضعها تحت رقابة البنـك التعاوني، ومن الخدمات التي 
ال  تقدم للعمالء برامجُ االدخار التي يقدمها البنك، وخدمات المشـورة المالية، وغير ال  تقدم للعمالء برامجُ االدخار التي يقدمها البنك، وخدمات المشـورة المالية، وغير 

ذلك مما تتميز به البنوك التعاونية وتقصر التعامل به على أعضائهاذلك مما تتميز به البنوك التعاونية وتقصر التعامل به على أعضائها(١).
والحاصـل ممـا سـبق أن البنـك التعاونـي يتعامل مـع غير األعضاء بأسـلوب والحاصـل ممـا سـبق أن البنـك التعاونـي يتعامل مـع غير األعضاء بأسـلوب 

تجاري، ويختص أعضاءه باألسلوب التعاوني.تجاري، ويختص أعضاءه باألسلوب التعاوني.

ينظـر: البنـوك التعاونية، زكي اإلمـام ٣٢١٣٢١-٣٢٤٣٢٤، واالدخار واالئتمـان التعاوني، د. كمال ، واالدخار واالئتمـان التعاوني، د. كمال  ينظـر: البنـوك التعاونية، زكي اإلمـام    (١)
 Cooperative banksCooperative banksأبو  الخير أبو  الخير ٤٥٨٤٥٨-٤٦٠٤٦٠، واقتصاديـات التعاون، د. عادل هندي ، واقتصاديـات التعاون، د. عادل هندي ١٤٧١٤٧ و و

.and the Grameen bank model p9 – 8and the Grameen bank model p9 – 8
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أحكام البنوك التعاونية

وفيه خمسة فصول: وفيه خمسة فصول: 
الفصل األول:الفصل األول: التوصيف الفقهي للبنك التعاوني وآثاره. التوصيف الفقهي للبنك التعاوني وآثاره.

الفصل الثاني:الفصل الثاني: مصادر تمويل البنك التعاوني.  مصادر تمويل البنك التعاوني. 
الفصل الثالث:الفصل الثالث: صيغ االستثمار في البنوك التعاونية. صيغ االستثمار في البنوك التعاونية.

الفصل الرابع:الفصل الرابع: صناديق البنك التعاوني. صناديق البنك التعاوني.
الفصل الخامس: الفصل الخامس: ميزانية البنك التعاوني.ميزانية البنك التعاوني.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التوصيف الفقهي للبنك التعاوني وآثاره

وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
المبحث األول:المبحث األول: التوصيف الفقهي للبنك التعاوني. التوصيف الفقهي للبنك التعاوني.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: آثار التوصيف الفقهي للبنك التعاوني. آثار التوصيف الفقهي للبنك التعاوني.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



١٥٥١٥٥

التوصيف الفقهي للبنك التعاوني وآثارهالتوصيف الفقهي للبنك التعاوني وآثاره

عند الحديث عن التوصيف الفقهي للبنك التعاوني ال بد من توطئة بالكالم عن عند الحديث عن التوصيف الفقهي للبنك التعاوني ال بد من توطئة بالكالم عن 
عقد التعاون الذي هو أسـاس العقود التعاونية بأنواعها كالجمعيات التعاونية والبنوك عقد التعاون الذي هو أسـاس العقود التعاونية بأنواعها كالجمعيات التعاونية والبنوك 
ا للفقهاء المتقدمين  ا للفقهاء المتقدمين التعاونية والتأمين التعاوني وغيرها، ولم أجد بعد طول بحث كالمً التعاونية والتأمين التعاوني وغيرها، ولم أجد بعد طول بحث كالمً
حول هذه المسـألة إال إشـارات يسـيرة؛ ألن التعاون كان يجري بصورة عفوية يسيرة، حول هذه المسـألة إال إشـارات يسـيرة؛ ألن التعاون كان يجري بصورة عفوية يسيرة، 
ولـم يحدث فيه هذا التوسـع إال في العصر الحديث مع توسـع المعامالت وزيادتها، ولـم يحدث فيه هذا التوسـع إال في العصر الحديث مع توسـع المعامالت وزيادتها، 
ا  ج عقـد التعاون علـى عدة أوصـاف فقهية معتبـرة سـأذكرها جميعً ا ويمكـن أن يُخـرَّ ج عقـد التعاون علـى عدة أوصـاف فقهية معتبـرة سـأذكرها جميعً ويمكـن أن يُخـرَّ

وأناقشها، فأقول وبالله التوفيق:وأناقشها، فأقول وبالله التوفيق:
القـول األول:القـول األول: أن عقد التعاون يعتبر عقد معاوضـة أن عقد التعاون يعتبر عقد معاوضـة(١)، وهذا ظاهر قول من قال ، وهذا ظاهر قول من قال 

بأن عقد التأمين التعاوني عقد معاوضةبأن عقد التأمين التعاوني عقد معاوضة(٢).
المعاوضـة عند الفقهـاء تعني المبادلة بين عوضين، وعقـد المعاوضة عقد يعطي كل طرف  المعاوضـة عند الفقهـاء تعني المبادلة بين عوضين، وعقـد المعاوضة عقد يعطي كل طرف    (١)
فيـه نفـس المقدار مـن المنفعة التـي يعطيها الطـرف اآلخر، وعقـود المعاوضـات نوع من فيـه نفـس المقدار مـن المنفعة التـي يعطيها الطـرف اآلخر، وعقـود المعاوضـات نوع من 

التمليكات التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين.التمليكات التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين.
ينظر: المدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شبير ٤٤٤٤، ومعجم المصطلحات ، ومعجم المصطلحات  ينظر: المدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شبير    

المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ٤٢٦٤٢٦، ، ٤٢٧٤٢٧.
وممن قال بهذا الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه: نظام التأمين ١٧٢١٧٢، والشيخ محمد المختار ، والشيخ محمد المختار  وممن قال بهذا الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه: نظام التأمين    (٢)

السالمي في كتابه التأمين على الحياة بين التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي السالمي في كتابه التأمين على الحياة بين التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي ١٨١٨.
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية
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القول الثاني:القول الثاني: أنه عقد تبرع أنه عقد تبرع(١)، وهو ظاهر قول من قال بأن عقد التأمين التعاوني ، وهو ظاهر قول من قال بأن عقد التأمين التعاوني 
عقد تبرععقد تبرع(٢).

القـول الثالث:القـول الثالث: أنه عقد مسـتقل وتؤثر فيه النية، ويسـمى عقـد التعاون، ويعتبر  أنه عقد مسـتقل وتؤثر فيه النية، ويسـمى عقـد التعاون، ويعتبر 
ا للمعاوضات والتبرعات(٣). ا مستقال بنفسه وقسيمً ا للمعاوضات والتبرعاتعقدً ا مستقال بنفسه وقسيمً عقدً

............ القول الرابع:القول الرابع: أنه عقد شركة أنه عقد شركة(٤)، وهو ظاهر قول من قال بأن عقد التأمين، وهو ظاهر قول من قال بأن عقد التأمين
التبـرع هـو بذل المكلـف ماالً أو منفعة لغيره في الحال أو المسـتقبل بـال عوض بقصد البر  التبـرع هـو بذل المكلـف ماالً أو منفعة لغيره في الحال أو المسـتقبل بـال عوض بقصد البر    (١)
والمعـروف غالبًـا. ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية فـي لغة الفقهاء، د. نزيه والمعـروف غالبًـا. ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية فـي لغة الفقهاء، د. نزيه 

حماد حماد ١٢٧١٢٧، والمدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شبير ، والمدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شبير ٤٦٤٦.
ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٤٤٤٤. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٢)

وقد قال بهذا القول شيخنا األستاذ الدكتور عبد الله آل سيف في بحثه: أحكام البنوك التعاونية  وقد قال بهذا القول شيخنا األستاذ الدكتور عبد الله آل سيف في بحثه: أحكام البنوك التعاونية    (٣)
٤٤٦٤٤٦، وإلى هذا القول يميل د. يوسـف الشـبيلي، ود. عبد الله العمراني مع تقييدهما لذلك ، وإلى هذا القول يميل د. يوسـف الشـبيلي، ود. عبد الله العمراني مع تقييدهما لذلك 

بأن العقد فيه شركة من بعض الجوانب، كما أفادا بذلك في مناقشتهما لهذه الرسالة.بأن العقد فيه شركة من بعض الجوانب، كما أفادا بذلك في مناقشتهما لهذه الرسالة.
ا ألشخاص متعددين بحيث ال يتميز  الشـركة في اصطالح الفقهاء: اختالط نصيبين فصاعدً ا ألشخاص متعددين بحيث ال يتميز   الشـركة في اصطالح الفقهاء: اختالط نصيبين فصاعدً  (٤)
أحـد األنصباء عن غيره، وهي نوعان: شـركة ملك وشـركة عقد، أما شـركة الملك فهي أن أحـد األنصباء عن غيره، وهي نوعان: شـركة ملك وشـركة عقد، أما شـركة الملك فهي أن 
ا بين اثنين أو أكثر بسـبب من أسباب التملك كالشـراء والهبة واإلرث  ا بين اثنين أو أكثر بسـبب من أسباب التملك كالشـراء والهبة واإلرث يكون الشـيء مشـتركً يكون الشـيء مشـتركً
ونحوها. وأما شركة العقد فهي عقد بين متشاركين في األصل والربح، فهي ال تتم إال بعقد ونحوها. وأما شركة العقد فهي عقد بين متشاركين في األصل والربح، فهي ال تتم إال بعقد 

بين الطرفين بخالف شركة الملك التي تتم بعقد وبدون عقد.بين الطرفين بخالف شركة الملك التي تتم بعقد وبدون عقد.
ينظـر: معجـم المصطلحـات الماليـة واالقتصاديـة في لغـة الفقهـاء، د. نزيه حمـاد ٢٦٠٢٦٠، ،  ينظـر: معجـم المصطلحـات الماليـة واالقتصاديـة في لغـة الفقهـاء، د. نزيه حمـاد    

والمدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شبير والمدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شبير ٥٢٥٢، ، ٥٣٥٣.
وتجدر اإلشارة هنا إلى مسألة مهمة وهي: هل الشركات داخلة في المعاوضات أم ال؟ وتجدر اإلشارة هنا إلى مسألة مهمة وهي: هل الشركات داخلة في المعاوضات أم ال؟   

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:   
القول األول: أنه عقد مسـتقل عـن عقود المعاوضات، وهذا مذهـب الجمهور من الحنفية  القول األول: أنه عقد مسـتقل عـن عقود المعاوضات، وهذا مذهـب الجمهور من الحنفية    
والشـافعية والحنابلـة، واختـاره شـيخ اإلسـالم ابن تيميـة، وتلميذه ابـن القيـم، وكثير من والشـافعية والحنابلـة، واختـاره شـيخ اإلسـالم ابن تيميـة، وتلميذه ابـن القيـم، وكثير من 

المعاصرين.المعاصرين.
ا في المال يد أمانة ألنه قبض  قـال ابـن الهمام في فتح القدير: «ويده أي يد الشـريك مطلقً ا في المال يد أمانة ألنه قبض   قـال ابـن الهمام في فتح القدير: «ويده أي يد الشـريك مطلقً   =



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية
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........................................................................................................................................................................

المـال بـإذن المالك ال علـى وجه البـدل والوثيقة فيكون أمانـة» ١٨٥١٨٥/٦، وينظـر: الهداية ، وينظـر: الهداية  المـال بـإذن المالك ال علـى وجه البـدل والوثيقة فيكون أمانـة» =   =
للمرغينانـي للمرغينانـي ٩١٦٩١٦/٢، وقال الغزالي في كتابه الوسـيط: «الشـركة معاملة صحيحة وليسـت ، وقال الغزالي في كتابه الوسـيط: «الشـركة معاملة صحيحة وليسـت 
ا برأسـها، وإنمـا هو وكالة علـى التحقيـق، وإذن كل واحد من الشـريكين لصاحبه في  ا برأسـها، وإنمـا هو وكالة علـى التحقيـق، وإذن كل واحد من الشـريكين لصاحبه في عقـدً عقـدً
التصرف في المال المشترك» التصرف في المال المشترك» ٢٥٩٢٥٩/٣. وقال الشربيني في مغني المحتاج: «ومقصود الباب . وقال الشربيني في مغني المحتاج: «ومقصود الباب 
ا مسـتقال بل هي في  ا مسـتقال بل هي في شـركة تحدث باالختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليسـت عقدً شـركة تحدث باالختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليسـت عقدً
الحقيقة وكالة وتوكيل» الحقيقة وكالة وتوكيل» ٢٧٤٢٧٤/٢. قال البهوتي في كشـاف القناع: «ويغني لفظ الشـركة عن . قال البهوتي في كشـاف القناع: «ويغني لفظ الشـركة عن 
إذن صريح من كل منهما لآلخر في التصرف لتضمنها للوكالة وينفذ تصرف كل واحد منهما إذن صريح من كل منهما لآلخر في التصرف لتضمنها للوكالة وينفذ تصرف كل واحد منهما 
في جميع المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شـريكه؛ ألنه متصرف في جميع المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شـريكه؛ ألنه متصرف 
بجهـة اإلذن فهـو كالوكالـة...» بجهـة اإلذن فهـو كالوكالـة...» ٤٧٩٤٧٩/٨، وبهـذا يعلـم أن الحنابلـة لو كانوا يرون الشـركة ، وبهـذا يعلـم أن الحنابلـة لو كانوا يرون الشـركة 
معاوضـة لكان تصرف الشـريك في ملك شـريكه بحكـم الملك المشـترك بينهما ال بحكم معاوضـة لكان تصرف الشـريك في ملك شـريكه بحكـم الملك المشـترك بينهما ال بحكم 

ا بخالف المعاوضات فهي الزمة. ا جائزً ا بخالف المعاوضات فهي الزمة.الوكالة، وألنهم يجعلون الشركة عقدً ا جائزً الوكالة، وألنهم يجعلون الشركة عقدً
قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية: «فـإن التصرفـات العدلية فـي األرض جنسـان: معاوضات  قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية: «فـإن التصرفـات العدلية فـي األرض جنسـان: معاوضات    
ومشـاركات، فالمعاوضات: كالبيع واإلجارة. والمشاركات: شركة األمالك وشركة العقد، ومشـاركات، فالمعاوضات: كالبيع واإلجارة. والمشاركات: شركة األمالك وشركة العقد، 
ويدخل في ذلك اشـتراك المسـلمين في مال بيت المال... واشـتراك التجار والصناع شركة ويدخل في ذلك اشـتراك المسـلمين في مال بيت المال... واشـتراك التجار والصناع شركة 
عنان أو أبدان...» مجموع فتاو شـيخ اإلسـالم عنان أو أبدان...» مجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ٩٩٩٩/٢٩٢٩ و و٥٠٨٥٠٨/٢٠٢٠، وقال ابن القيم في ، وقال ابن القيم في 
كتابـه إعـالم الموقعين: «والمشـاركات جنس غير جنس المعاوضات وإن كان فيها شـوب كتابـه إعـالم الموقعين: «والمشـاركات جنس غير جنس المعاوضات وإن كان فيها شـوب 

المعاوضة» المعاوضة» ٣٢٧٣٢٧/١.
وقال الشـيخ مصطفـى الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام: «وأمـا عقود اإلعارة والوكالة  وقال الشـيخ مصطفـى الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام: «وأمـا عقود اإلعارة والوكالة    
والشركة ونحوها فإنها خالية خلوا تاما من معنى المعاوضة فتعتبر عقود أمانة... ويكون مال والشركة ونحوها فإنها خالية خلوا تاما من معنى المعاوضة فتعتبر عقود أمانة... ويكون مال 

الشريك في يد شريكه أمانة محضة غير مضمونة بمقتضى العقد كالوديعة» الشريك في يد شريكه أمانة محضة غير مضمونة بمقتضى العقد كالوديعة» ٦٤٣٦٤٣/١.
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:   

االختالف في الخصائص بين عقود المعاوضات وعقود الشركات، فالمعاوضات االختالف في الخصائص بين عقود المعاوضات وعقود الشركات، فالمعاوضات   – –١
عقد الزم والشركات عقد جائز.عقد الزم والشركات عقد جائز.

عقود المعاوضات تقوم على التبادل بين المتعاقدين بخالف الشركات التي تقوم على عقود المعاوضات تقوم على التبادل بين المتعاقدين بخالف الشركات التي تقوم على   – –٢
الخلطة واالشتراك والتعاون للوصول إلى هدف معين وليس فيها معاوضة حقيقية بين الخلطة واالشتراك والتعاون للوصول إلى هدف معين وليس فيها معاوضة حقيقية بين 

= الشريكين وإنما المعاوضة فيها بين الشركاء وغيرهم ممن يتعاملون مع الشركة.الشريكين وإنما المعاوضة فيها بين الشركاء وغيرهم ممن يتعاملون مع الشركة.



١٥٨١٥٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التعاوني والجمعيات التعاونية عقد شركةالتعاوني والجمعيات التعاونية عقد شركة(١).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:

يمكن أن يستدل للقول األول بما يأتي:يمكن أن يستدل للقول األول بما يأتي:
الدليـل األول:الدليـل األول: أن العضو في المنظمة التعاونية يشـترك بماله لهدف معين وهو  أن العضو في المنظمة التعاونية يشـترك بماله لهدف معين وهو 
أن يحصل على خدمة أو تعويض عند حصول الضرر، فهذه معاوضة، فدل ذلك على أن يحصل على خدمة أو تعويض عند حصول الضرر، فهذه معاوضة، فدل ذلك على 
القول الثاني: أن الشـركة داخلة في عقود المعاوضات وهو مذهب المالكية، قال ابن رشـد  القول الثاني: أن الشـركة داخلة في عقود المعاوضات وهو مذهب المالكية، قال ابن رشـد =   =
فـي كتابه المقدمات الممهدات: «وعقد الشـركة في المال بيع من البيـوع؛ ألن الرجلين إذا فـي كتابه المقدمات الممهدات: «وعقد الشـركة في المال بيع من البيـوع؛ ألن الرجلين إذا 
تشاركا بالعروض أو الدنانير والدراهم فقد باع كل واحد منهما صاحبه نصف ما أخرج هو» تشاركا بالعروض أو الدنانير والدراهم فقد باع كل واحد منهما صاحبه نصف ما أخرج هو» 

.٤٤٤٤/٣
وقـد اسـتدلوا لقولهـم بـأن الشـركة فيهـا تبـادل للحقـوق وبنـاء علـى ذلـك اعتبروها من  وقـد اسـتدلوا لقولهـم بـأن الشـركة فيهـا تبـادل للحقـوق وبنـاء علـى ذلـك اعتبروها من    
المعاوضـات، وكمـا تقدم في كالم ابن رشـد فإن الشـريك قد باع شـريكه نصف ما أخرجه المعاوضـات، وكمـا تقدم في كالم ابن رشـد فإن الشـريك قد باع شـريكه نصف ما أخرجه 

وقيمة ذلك نصف نصيب الشريك اآلخر.وقيمة ذلك نصف نصيب الشريك اآلخر.
والراجـح – – واللـه أعلـم واللـه أعلـم – – هـو القـول األول؛ لقـوة دليله وسـالمته من القـادح الصحيح. هـو القـول األول؛ لقـوة دليله وسـالمته من القـادح الصحيح.  والراجـح    
ينظـر للمزيد حول هذه المسـألة: أحكام تصرفـات الوكيل في عقـود المعاوضات المالية، ينظـر للمزيد حول هذه المسـألة: أحكام تصرفـات الوكيل في عقـود المعاوضات المالية، 
سـلطان الهاشمي سـلطان الهاشمي ٨٠٨٠، ، ٨٥٨٥، والشركات في الشريعة اإلسالمية، د. الخياط ، والشركات في الشريعة اإلسالمية، د. الخياط ١٨٩١٨٩/١، ، ١٩٠١٩٠، ، 
والمعامـالت المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان والمعامـالت المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان ٤١٤١/١٤١٤–٤٦٤٦، والعقد المالي، دراسـة ، والعقد المالي، دراسـة 
تأصيليـة، د. عبد الرحمـن الحجـي تأصيليـة، د. عبد الرحمـن الحجـي ٥٩٥٩، ، ٦٠٦٠، وأحـكام الرجـوع فـي عقـود المعاوضـات ، وأحـكام الرجـوع فـي عقـود المعاوضـات 

المالية، د. فضل عثمان المالية، د. فضل عثمان ٩٩٩٩/١، ، ١٠٠١٠٠.
وممـن قـال بهذا القـول د. علي القره داغـي في بحثه: التأميـن التعاوني ماهيتـه وضوابطه،  وممـن قـال بهذا القـول د. علي القره داغـي في بحثه: التأميـن التعاوني ماهيتـه وضوابطه،    (١)
دراسـة فقهية اقتصادية، دراسـة فقهية اقتصادية، ٤١٤١، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني، ود. أحمد الغامدي في ، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني، ود. أحمد الغامدي في 
بحثـه: الجمعيات التعاونية وأثرهـا على تنمية االقتصاد اإلسـالمي بحثـه: الجمعيات التعاونية وأثرهـا على تنمية االقتصاد اإلسـالمي ٢٥١٢٥١-٢٥٣٢٥٣. وإلى هذا . وإلى هذا 

القول يميل د. أحمد الخليل، كما أفادني بذلك في المناقشة.القول يميل د. أحمد الخليل، كما أفادني بذلك في المناقشة.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٥٩١٥٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أنه عقد معاوضةأنه عقد معاوضة(١).
ويناقش:ويناقش:

أن نية األعضاء هي التعاون على الخير ودفع الضرر عنهم، وما يجري من أن نية األعضاء هي التعاون على الخير ودفع الضرر عنهم، وما يجري من   – –١
ا؛ ألن التابع تابع(٢). ا؛ ألن التابع تابعصور المعاوضة فهو تابع للتعاون فيدخل فيه تبعً صور المعاوضة فهو تابع للتعاون فيدخل فيه تبعً

أن المعاوضـة تقتضـي المقابلة والمشـاحة؛ ألن النفـوس مجبولة على أن المعاوضـة تقتضـي المقابلة والمشـاحة؛ ألن النفـوس مجبولة على    –  –٢
ذلـك ﴿ ذلـك ﴿ 4   5   6 ﴾ ﴾(٣)، في حيـن أن التعاون يقوم على ، في حيـن أن التعاون يقوم على 

المسامحة والتجاوزالمسامحة والتجاوز(٤).
دُّ إلى أعضائها الفوائض المالية، أو تجعلها احتياطيا لها،  رُ دُّ إلى أعضائها الفوائض المالية، أو تجعلها احتياطيا لها، أن التعاونيات تَ رُ ٣ – – أن التعاونيات تَ
أو تتبـرع بها أو تتبـرع بها – – وذلك بحسـب مـا ينص عليه نظامهـا وذلك بحسـب مـا ينص عليه نظامهـا – – وال تذهب هذه وال تذهب هذه 

األموال إلى طرف آخر فال مجال للمعاوضة هنا.األموال إلى طرف آخر فال مجال للمعاوضة هنا.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: قياس التعاونيات على عقود المعاوضات لتشابه عملهما قياس التعاونيات على عقود المعاوضات لتشابه عملهما(٥).

ا كثيرة بين نشاط التعاونيات ونشاط المعاوضات، وقد  ا كثيرة بين نشاط التعاونيات ونشاط المعاوضات، وقد  بأن هناك فروقً ونوقش:ونوقش: بأن هناك فروقً
سبق بيان ذلكسبق بيان ذلك(٦).

عل أسـهمه في حسـاب  عل أسـهمه في حسـاب  أن العضـو المشـارك في التعاونية تُجْ الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: أن العضـو المشـارك في التعاونية تُجْ
ينظر: التأمين التكافلي من خالل الوقف، علي نور ١٠٥١٠٥. ينظر: التأمين التكافلي من خالل الوقف، علي نور    (١)

ينظـر: أحـكام البنـوك التعاونية، د. عبد الله آل سـيف ٤٤٣٤٤٣، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ، واألشـباه والنظائر للسـيوطي  ينظـر: أحـكام البنـوك التعاونية، د. عبد الله آل سـيف    (٢)
١٥٣١٥٣، واألشباه والنظائر البن نجيم ، واألشباه والنظائر البن نجيم ١٢٠١٢٠.

سورة المائدة، اآلية: ١٢٨١٢٨. سورة المائدة، اآلية:    (٣)
ينظر: المدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد شبير ٤٥٤٥. ينظر: المدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد شبير    (٤)

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٢٤٤٢. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٥)
ينظر: ص٦٨٦٨، وأحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ، وأحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٢٤٤٢. ينظر: ص   (٦)



١٦٠١٦٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

خـاص باسـمه وتجمع أرباحه ويحق له اسـتالمها بعـد تقاعده، فالهـدف في الحقيقة خـاص باسـمه وتجمع أرباحه ويحق له اسـتالمها بعـد تقاعده، فالهـدف في الحقيقة 
معاوضة فتجري عليه أحكامهامعاوضة فتجري عليه أحكامها(١).

ويناقش:ويناقش:
أن هذه األرباح ضئيلة وال يقصدها التعاونيون وليسـت هي سـبب أن هذه األرباح ضئيلة وال يقصدها التعاونيون وليسـت هي سـبب   – –١
اشـتراكهم في المنظمة التعاونية، ولو كان هدفهم الربح الستثمروا اشـتراكهم في المنظمة التعاونية، ولو كان هدفهم الربح الستثمروا 
ا أكبـر، ولكن  ا أكبـر، ولكن أموالهـم فـي الشـركات التجارية التـي تـوزع أرباحً أموالهـم فـي الشـركات التجارية التـي تـوزع أرباحً
الهـدف هو التعـاون للحصـول علـى الخدمات والتسـهيالت في الهـدف هو التعـاون للحصـول علـى الخدمات والتسـهيالت في 
المجـال الـذي تتخصص فيه التعاونية، وما يـوزع من ربح فهو تبع المجـال الـذي تتخصص فيه التعاونية، وما يـوزع من ربح فهو تبع 
لذلـك والتابع تابـع، والهدف منه تشـجيع األعضاء مـن الفوائض لذلـك والتابع تابـع، والهدف منه تشـجيع األعضاء مـن الفوائض 
الماليـة لهـذه المنظمـة التعاونية إن وجد فائض، وقـد ال يوجد فال الماليـة لهـذه المنظمـة التعاونية إن وجد فائض، وقـد ال يوجد فال 

يصرف شيء.يصرف شيء.
أن العوائد التي توزعها التعاونية على األعضاء تكون بنسبة تعاملهم أن العوائد التي توزعها التعاونية على األعضاء تكون بنسبة تعاملهم   – –٢
معهـا، وهي فـي حقيقتها الفارق بين سـعر السـوق وسـعر التكلفة معهـا، وهي فـي حقيقتها الفارق بين سـعر السـوق وسـعر التكلفة 
بعد خصـم النفقات التشـغيلية واإلدارية واالحتياطيـات القانونية، بعد خصـم النفقات التشـغيلية واإلدارية واالحتياطيـات القانونية، 
ويتـم توزيعها علـى األعضاء بنسـبة تعاملهم معها، وتلـك العوائد ويتـم توزيعها علـى األعضاء بنسـبة تعاملهم معها، وتلـك العوائد 
يمكـن القـول بأنهـا من قبيـل التوليـةيمكـن القـول بأنهـا من قبيـل التوليـة(٢)، وهـي نوع مـن المعروف ، وهـي نوع مـن المعروف 

واإلرفاقواإلرفاق(٣).
ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٢٤٤٢. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (١)

التوليـة: هـي البيـع الـذي يحدد فيـه رأس المـال ثمنًا بـال ربح وال خسـارة. ينظـر: معجم  التوليـة: هـي البيـع الـذي يحدد فيـه رأس المـال ثمنًا بـال ربح وال خسـارة. ينظـر: معجم    (٢)
المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ١٥٥١٥٥.

ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٣)
.٢٧٨٢٧٨



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٦١١٦١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليـل الرابـع:الدليـل الرابـع: أن الخدمات المقدمة من التعاونيـات ال تمنح في األصل لغير  أن الخدمات المقدمة من التعاونيـات ال تمنح في األصل لغير 
األعضـاء فهـي خاصة لهم فقـطاألعضـاء فهـي خاصة لهم فقـط(١)، مما يدل علـى أن المقصود المعاوضـة إذ لو كان ، مما يدل علـى أن المقصود المعاوضـة إذ لو كان 

المقصود التبرع أو اإلحسان لكانت الخدمات عامة للمجتمع.المقصود التبرع أو اإلحسان لكانت الخدمات عامة للمجتمع.
ويناقش:ويناقش:

أن التعامل مع المنظمة التعاونية هو سبب الحصول على هذه الخدمات  أن التعامل مع المنظمة التعاونية هو سبب الحصول على هذه الخدمات -   -١
والتسـهيالت واألرباح أحيانًا، والقصد اإلرفاقي الـذي يقوم عليه عقد والتسـهيالت واألرباح أحيانًا، والقصد اإلرفاقي الـذي يقوم عليه عقد 
غ هـذه الطريقـة لتوزيـع الخدمات  غ هـذه الطريقـة لتوزيـع الخدمات التعـاون بيـن هـؤالء األعضاء يسـوِّ التعـاون بيـن هـؤالء األعضاء يسـوِّ
واألرباح وذلك لضمان بقاء واسـتمرار المنظمة التعاونية لتقوم بدورها واألرباح وذلك لضمان بقاء واسـتمرار المنظمة التعاونية لتقوم بدورها 
في خدمة المجتمعفي خدمة المجتمع(٢)، وحصر الخدمات في نطاق معين ال يخرجها من ، وحصر الخدمات في نطاق معين ال يخرجها من 

ا. ا أو تبرعً ا.كونها إرفاقً ا أو تبرعً كونها إرفاقً
أن خدمات التعاونيات تمتد إلى المجتمع حولها وليست مقصورة على  أن خدمات التعاونيات تمتد إلى المجتمع حولها وليست مقصورة على -   -٢
األعضاء فقط، ومن المبادئ التعاونية الراسخة االهتمام بالمجتمع كما األعضاء فقط، ومن المبادئ التعاونية الراسخة االهتمام بالمجتمع كما 

تقدم.تقدم.
الدليل الخامس:الدليل الخامس: أن العضو يسـتفيد من مسـاهمته كرهن لمـا يأخذه من تمويل  أن العضو يسـتفيد من مسـاهمته كرهن لمـا يأخذه من تمويل 

من المنظمة التعاونية، وتستوفى عند عدم السداد ويسقط دينه بهامن المنظمة التعاونية، وتستوفى عند عدم السداد ويسقط دينه بها(٣).
ويناقش:ويناقش:

ال يسلم بأن كل التعاونيات تجعل األسهم رهنًا لديون أصحابها.ال يسلم بأن كل التعاونيات تجعل األسهم رهنًا لديون أصحابها.  – –١
ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٢٤٤٢. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (١)

ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٢)
.٢٥١٢٥١

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٣٤٤٣. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٣)



١٦٢١٦٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن ارتهان قيمة السهم ال تقتضي اعتبار العقد عقد معاوضة؛ ألن الرهن أن ارتهان قيمة السهم ال تقتضي اعتبار العقد عقد معاوضة؛ ألن الرهن   – –٢
توثيق ال معاوضة.توثيق ال معاوضة.

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

يستدل للقول الثاني بما يأتي:يستدل للقول الثاني بما يأتي:
الدليـل األول:الدليـل األول: أن النيـة فـي عقـد التعـاون ليسـت المعاوضـة المحضـة وإنما  أن النيـة فـي عقـد التعـاون ليسـت المعاوضـة المحضـة وإنما 
التعاون، وفيه شـبه بالتبرع، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: التعاون، وفيه شـبه بالتبرع، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ «إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ 

ما نو»ما نو»(١)، فيأخذ حكم التبرعات.، فيأخذ حكم التبرعات.
ويناقش:ويناقش:

ا بل فيه شـيء من المعاوضة بين أطرافه ففي  ا محضً ا بل فيه شـيء من المعاوضة بين أطرافه ففي بأن عقد التعاون ليس تبرعً ا محضً بأن عقد التعاون ليس تبرعً
. زٌ .نسبته إلى التبرعات تَجوّ زٌ نسبته إلى التبرعات تَجوّ

الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: مـا رواه أبـو موسـى األشـعري  مـا رواه أبـو موسـى األشـعري – – رضي اللـه عنه رضي اللـه عنه – – قـال: قال قـال: قال 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «إن األشـعريين إذا أرملـوا في الغزو أو قـل طعام عيالهـم بالمدينة جمعوا «إن األشـعريين إذا أرملـوا في الغزو أو قـل طعام عيالهـم بالمدينة جمعوا 
ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسـموه بينهم في إناء واحد بالسـوية فهم مني وأنا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسـموه بينهم في إناء واحد بالسـوية فهم مني وأنا 

منهم»منهم»(٢). . 
وجه الداللة:وجه الداللة:

أن األشـعريين قـد غلب على فعلهـم التبرع، ولذلك أثنى عليهـم النبي ملسو هيلع هللا ىلصأن األشـعريين قـد غلب على فعلهـم التبرع، ولذلك أثنى عليهـم النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٣)، ، 
رواه البخـاري، كتـاب بدء الوحـي، باب كيف بدأ الوحي إلى رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص ٥/١ رقم  رقم ١. .  رواه البخـاري، كتـاب بدء الوحـي، باب كيف بدأ الوحي إلى رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص    (١)

ومسلم، كتاب الجهاد، باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إنما األعمال بالنية» ومسلم، كتاب الجهاد، باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إنما األعمال بالنية» ٤٥٤٥/٦ رقم  رقم ١٩٠٧١٩٠٧.
سبق تخريجه ص٤٠٤٠. سبق تخريجه ص   (٢)

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٤٤٤٤، ، ٤٤٥٤٤٥. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٦٣١٦٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والتعاونيـات فيها تعاون على الخير، وتحقيق للمصالح فهي داخلة في هذا النص وما والتعاونيـات فيها تعاون على الخير، وتحقيق للمصالح فهي داخلة في هذا النص وما 
يشبهه أو مقيسة عليه.يشبهه أو مقيسة عليه.

ويناقش:ويناقش:
أنه قياس مع الفارق، إذ كيف تقاس التعاونيات التي تتأسس بمبالغ كبيرة أنه قياس مع الفارق، إذ كيف تقاس التعاونيات التي تتأسس بمبالغ كبيرة   – –١
وأنظمـة دقيقة على االجتمـاع في الطعام الذي جـر العرف باغتفاره، وأنظمـة دقيقة على االجتمـاع في الطعام الذي جـر العرف باغتفاره، 

وأقر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الناس على فعلهوأقر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الناس على فعله(١)؟
ويجاب: ويجاب: بأنه ال دليل على التفريق، فالعلة في كلٍّ من الصورتين التعاون بأنه ال دليل على التفريق، فالعلة في كلٍّ من الصورتين التعاون   

واإلرفاق، فالقياس سالم من القادح الصحيح.واإلرفاق، فالقياس سالم من القادح الصحيح.
ا لمـا جاز للمتبـرع األخذ منـه؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص في حديث  ا لمـا جاز للمتبـرع األخذ منـه؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص في حديث أنـه لـو كان تبرعً أنـه لـو كان تبرعً  – –٢
ابن  عبـاس ابن  عبـاس – – رضي اللـه عنهمـا -: رضي اللـه عنهمـا -: «العائد في هبته كالكلـب يقيء ثم «العائد في هبته كالكلـب يقيء ثم 
يعـود في قيئه»يعـود في قيئه»، وفي لفـظ: ، وفي لفـظ: «العائد في صدقته»«العائد في صدقته»(٢)، ومـا يأخذه جزء من ، ومـا يأخذه جزء من 

ماله الذي بذله فلم يجز له أخذه.ماله الذي بذله فلم يجز له أخذه.
ويجاب: ويجاب: بأن خلط األموال يجعلها شيئًا آخر غير الذي تبرع به الشخص بأن خلط األموال يجعلها شيئًا آخر غير الذي تبرع به الشخص   
في أول األمر، إذ إن القاعدة عند الفقهاء أن تبدل سبب الملك قائم مقام في أول األمر، إذ إن القاعدة عند الفقهاء أن تبدل سبب الملك قائم مقام 
تبـدل الذاتتبـدل الذات(٣)، فيسـوغ للمتبرع األخذ من هذا المـال لكونه ليس عين ، فيسـوغ للمتبرع األخذ من هذا المـال لكونه ليس عين 

ماله الذي تبرع به.ماله الذي تبرع به.
ينظر: التأمين التكافلي من خالل الوقف، علي نور ١١٤١١٤–١١٦١١٦. ينظر: التأمين التكافلي من خالل الوقف، علي نور    (١)

رواه البخاري، كتاب الهبة، باب هبة الرجل المرأته والمرأة لزوجها ١٥٨١٥٨/٣، رقم ، رقم ٢٥٨٩٢٥٨٩، ،  رواه البخاري، كتاب الهبة، باب هبة الرجل المرأته والمرأة لزوجها    (٢)
ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ٦٤٦٤/٥ رقم  رقم ١٦٢٢١٦٢٢.

ينظـر: ترتيـب الآللـي لناظـر زاده ٢٦٤٢٦٤/١، وشـرح القواعـد الفقهية، أحمـد الزرقا ، وشـرح القواعـد الفقهية، أحمـد الزرقا ٤٦٧٤٦٧، ،  ينظـر: ترتيـب الآللـي لناظـر زاده    (٣)
والممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري والممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري ٤٠٥٤٠٥.



١٦٤١٦٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليل الثالث:الدليل الثالث: وجود أوجه اختالف كثيرة بين المعاوضة والتعاون وجود أوجه اختالف كثيرة بين المعاوضة والتعاون(١)، مما يدل ، مما يدل 
على أنه تبرع وليس معاوضةعلى أنه تبرع وليس معاوضة(٢).

ويناقش:ويناقش:
ا، فقد يكـون داخالً في نوع  ا، فقد يكـون داخالً في نوع بـأن نفـي كونه عقد معاوضـة ال يلزم منه كونه تبرعً بـأن نفـي كونه عقد معاوضـة ال يلزم منه كونه تبرعً

. .آخر من العقود كالشركات مثالً آخر من العقود كالشركات مثالً
أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:

ويستدل للقول الثالث بما يأتي:ويستدل للقول الثالث بما يأتي:
.(٣)﴾ ﴾ Ã   Â   Á   À ﴿ :الدليل األول:الدليل األول: قوله تعالى: ﴿  قوله تعالى

وجه الداللة:وجه الداللة: أنه تفاعل بين طرفين، فليس مثل قوله «تصدقوا» الذي يكون من  أنه تفاعل بين طرفين، فليس مثل قوله «تصدقوا» الذي يكون من 
طرف واحد.طرف واحد.

ويناقـش:ويناقـش: بـأن الدليل صحيح؛ لكنه غير موصـل للمطلوب؛ إذ ليس فيه ما يدل  بـأن الدليل صحيح؛ لكنه غير موصـل للمطلوب؛ إذ ليس فيه ما يدل 
ا للمعاوضـات، وغاية ما فيه أنه يدل على  ا وقسـيمً ا جديدً ا للمعاوضـات، وغاية ما فيه أنه يدل على علـى كون عقد التعاون عقدً ا وقسـيمً ا جديدً علـى كون عقد التعاون عقدً

ا.  ا محضً ا. أن التعاون ليس تبرعً ا محضً أن التعاون ليس تبرعً
الدليل الثاني:الدليل الثاني: ما رواه أبو موسى األشعري  ما رواه أبو موسى األشعري – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – قال: قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: 
«إن األشـعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم «إن األشـعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم 

في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم»في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم»(٤). . 
ينظر: ص٦٨٦٨. ينظر: ص   (١)

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٥٤٤٥. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٢)
سورة المائدة، اآلية: ٥. سورة المائدة، اآلية:    (٣)

سبق تخريجه ص٤٠٤٠. سبق تخريجه ص   (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٦٥١٦٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وجه الداللة:وجه الداللة:
ـا، إذ لو كان كذلك لما  ـا، إذ لو كان كذلك لما ليس تبرعً أن مـا بذلـه األشـعريون أن مـا بذلـه األشـعريون – – رضي الله عنهم رضي الله عنهم – – ليس تبرعً
جاز لهم األخذ منه، لحديث: جاز لهم األخذ منه، لحديث: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»«العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»(١)، فلما ، فلما 
رجع األشعريون فيما بذلوا دل ذلك على أنه ليس هبة، كما أنه ليس معاوضة محضة، رجع األشعريون فيما بذلوا دل ذلك على أنه ليس هبة، كما أنه ليس معاوضة محضة، 
إذ لـو كان معاوضة الشـترط فيه التماثل في الربويـات والتراضي في الثمن والمثمن، إذ لـو كان معاوضة الشـترط فيه التماثل في الربويـات والتراضي في الثمن والمثمن، 
ا؛ وإذا لم يكن  ا؛ وإذا لم يكن فلما لم يحصل شـيء من ذلك دل هذا على أنه ليس عقد معاوضة أيضً فلما لم يحصل شـيء من ذلك دل هذا على أنه ليس عقد معاوضة أيضً
ا دل ذلك على أنه عقد جديد مستقل، وعقد التعاون داخل فيما فعله  ا دل ذلك على أنه عقد جديد مستقل، وعقد التعاون داخل فيما فعله معاوضة وال تبرعً معاوضة وال تبرعً

األشعريون من حيث الصورة والحكم فيأخذ الوصف الفقهي ذاتهاألشعريون من حيث الصورة والحكم فيأخذ الوصف الفقهي ذاته(٢). . 
ويناقش:ويناقش:

عـدم التسـليم بصحة قيـاس عقد التعـاون على حديث األشـعريين، إذ عـدم التسـليم بصحة قيـاس عقد التعـاون على حديث األشـعريين، إذ   – –١
كيـف يقاس عقـد التعاون الذي له تنظيماته وإدارته وأعضاؤه وأسـهمه كيـف يقاس عقـد التعاون الذي له تنظيماته وإدارته وأعضاؤه وأسـهمه 

على حديث األشعريين ذي الصورة اليسيرة العفويةعلى حديث األشعريين ذي الصورة اليسيرة العفوية(٣)؟
علـى التسـليم بما ذكـر فإنه ال يصح اسـتحداث عقد جديد تحت اسـم علـى التسـليم بما ذكـر فإنه ال يصح اسـتحداث عقد جديد تحت اسـم   – –٢
جديـد مـع إمكانية إلحاقـه بأحد العقـود المذكـورة في الفقـه والعقود جديـد مـع إمكانية إلحاقـه بأحد العقـود المذكـورة في الفقـه والعقود 
ليسـت مقتصرة علـى المعاوضات والتبرعات، فهناك عقود الشـركات ليسـت مقتصرة علـى المعاوضات والتبرعات، فهناك عقود الشـركات 

التي يمكن إلحاق عقود التعاون بهاالتي يمكن إلحاق عقود التعاون بها(٤).
سبق تخريجه ص١٦٣١٦٣. سبق تخريجه ص   (١)

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٦٤٤٦، ، ٤٤٧٤٤٧. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٢)

ينظر: التأمين التكافلي من خالل الوقف، علي نور ١١٤١١٤-١١٦١١٦. ينظر: التأمين التكافلي من خالل الوقف، علي نور    (٣)
ولذلك فقد جعل اإلمام البخاري – – رحمه الله رحمه الله – – حديث األشـعريين أول حديث في كتاب حديث األشـعريين أول حديث في كتاب  ولذلك فقد جعل اإلمام البخاري    (٤)
ب عليه بقوله: «باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف  ب عليه بقوله: «باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف الشركة من صحيحه، وبوَّ الشركة من صحيحه، وبوَّ

ا أن يأكل  ا أن يأكل قسـمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسـلمون في النهد بأسً = قسـمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسـلمون في النهد بأسً



١٦٦١٦٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فإن أجيب بما يأتي:فإن أجيب بما يأتي:
ال نسـلم أنـه عقد جديد بل هـو قديم، وعمـل به الصحابـة في مواضع ال نسـلم أنـه عقد جديد بل هـو قديم، وعمـل به الصحابـة في مواضع  أ– – 

متعددة كجمع األزواد وقضية األشعريين وغيرها.متعددة كجمع األزواد وقضية األشعريين وغيرها.
فيرد:فيرد:  

أننـا ال نجـادل في ثبوته عـن الصحابة، وإنما الجدل في تسـميته باسـم  أننـا ال نجـادل في ثبوته عـن الصحابة، وإنما الجدل في تسـميته باسـم    
ـا كما قيل ألفرده الفقهاء  ا جديدة، ولو كان قديمً ـا كما قيل ألفرده الفقهاء جديـد وإعطائه أحكامً ا جديدة، ولو كان قديمً جديـد وإعطائه أحكامً
ا لم يفردوه دلَّ على أنه داخل في أحد أبواب الفقه  ا لم يفردوه دلَّ على أنه داخل في أحد أبواب الفقه بأحكام مستقلة، فلمَّ بأحكام مستقلة، فلمَّ

المعروفة، وهذا هو محل الجدل هنا.المعروفة، وهذا هو محل الجدل هنا.
ال نسـلم عدم جواز اسـتحداث عقد جديد، بل األصـل في المعامالت ال نسـلم عدم جواز اسـتحداث عقد جديد، بل األصـل في المعامالت  ب– – 

اإلباحة.اإلباحة.
ويرد:ويرد:  

بـأن التعـاون داخل في أحـد العقود المعروفـة عند الفقهاء، فال يسـوغ  بـأن التعـاون داخل في أحـد العقود المعروفـة عند الفقهاء، فال يسـوغ    
إفـراده وإخراجـه عن نظائره الفقهية بدعـو أن األصل في المعامالت إفـراده وإخراجـه عن نظائره الفقهية بدعـو أن األصل في المعامالت 

اإلباحة.اإلباحة.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: ما رواه سلمة  ما رواه سلمة – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – قال: خفَّت أزواد القوم وأملقوا قال: خفَّت أزواد القوم وأملقوا 
فأتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – فأخبروه فقال: فأخبروه فقال: 
ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول الله مابقاؤهم بعد إبلهم؟ ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول الله مابقاؤهم بعد إبلهم؟ 
فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم»«ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نِطَعٌ وجعلوه  فبسط لذلك نِطَعٌ وجعلوه 
ا وكذلك مجازفـة الذهب والفضة» صحيح البخاري، كتاب الشـركة  ـا وهذا بعضً هـذا بعضً ا وكذلك مجازفـة الذهب والفضة» صحيح البخاري، كتاب الشـركة =  ـا وهذا بعضً هـذا بعضً  =

.١٣٧١٣٧/٣



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٦٧١٦٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

علـى النطع فقام رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص فدعا وبرك عليه، ثم دعاهـم بأوعيتهم فاحتثى الناس علـى النطع فقام رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص فدعا وبرك عليه، ثم دعاهـم بأوعيتهم فاحتثى الناس 
حتى فرغوا، ثم قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: حتى فرغوا، ثم قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «أشهد أن ال إله إال الله وأني رسول الله»«أشهد أن ال إله إال الله وأني رسول الله»(١). . 

وجه الداللة:وجه الداللة:
كداللة حديث األشعريين السابق.كداللة حديث األشعريين السابق.

ونوقش:ونوقش:
أن مـا حصـل في هذا الحديث هو محض بركة للنبـي ملسو هيلع هللا ىلص وليس له عالقة بهذه أن مـا حصـل في هذا الحديث هو محض بركة للنبـي ملسو هيلع هللا ىلص وليس له عالقة بهذه 

المسألةالمسألة(٢).
ويجاب:ويجاب:

أن حصـول البركـة ال يمنـع اسـتنباط األحـكام من الحديـث، فاألصل أن حصـول البركـة ال يمنـع اسـتنباط األحـكام من الحديـث، فاألصل   – –١
االقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص.االقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص.

أن ما دفعوه إن قيل: إنه معاوضة لم يسـلم إذ يحتاج ذلك للتراضي بين أن ما دفعوه إن قيل: إنه معاوضة لم يسـلم إذ يحتاج ذلك للتراضي بين   – –٢
الطرفين والعلم بالثمن والمثمن، وإن قيل: إنه تبرع لم يجز الرجوع فيه، الطرفين والعلم بالثمن والمثمن، وإن قيل: إنه تبرع لم يجز الرجوع فيه، 

فدل على أنه عقد مستقل له شبه بهمافدل على أنه عقد مستقل له شبه بهما(٣).
ويرد:ويرد:

أن التراضـي حاصـل مـن الصحابـة وإن لـم يصـرح بـه فـي الحديث؛ أن التراضـي حاصـل مـن الصحابـة وإن لـم يصـرح بـه فـي الحديث؛   – –١
لحصـول اإلمـالق الذي اضطرهم لنحر إبلهم فمـا كان دون نحر اإلبل لحصـول اإلمـالق الذي اضطرهم لنحر إبلهم فمـا كان دون نحر اإلبل 
سـيكون أخف ورضاهم به أتم، إضافة إلى تسـليمهم ورضاهم بما يأمر سـيكون أخف ورضاهم به أتم، إضافة إلى تسـليمهم ورضاهم بما يأمر 

به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لعلمهم بأن فيه المصلحة.به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لعلمهم بأن فيه المصلحة.
سبق تخريجه ص٤١٤١. سبق تخريجه ص   (١)

 ،  ، (٣)(٢)         ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف          ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٤٨٤٤٨.



١٦٨١٦٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وقد يقال بأن تصرفه وقد يقال بأن تصرفه – – عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم – – هنا من قبيل تصرفات ولي هنا من قبيل تصرفات ولي   – –٢
األمر بما تقتضيه مصلحة األمة فال يحتاج إلى التصريح بالرضااألمر بما تقتضيه مصلحة األمة فال يحتاج إلى التصريح بالرضا(١).

وأما عدم جواز الرجوع في التبرع فيجاب عنه:وأما عدم جواز الرجوع في التبرع فيجاب عنه:  – –٣
ال نسـلم بأن هذه الصـورة داخلة في الرجوع فـي الهبة أو التبرع ال نسـلم بأن هذه الصـورة داخلة في الرجوع فـي الهبة أو التبرع  أ– – 

العتبارين:العتبارين:
األول:األول: أن الهبـة ال تلزم إال بالقبض من الشـخص المقصود بها،  أن الهبـة ال تلزم إال بالقبض من الشـخص المقصود بها،   
وهـو هنا لم يقبضهاوهـو هنا لم يقبضها(٢)؛ بل قبضها ولي األمر كما حصل في قصة ؛ بل قبضها ولي األمر كما حصل في قصة 

الصحابة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومع أبي عبيدة، فيجوز الرجوع.الصحابة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومع أبي عبيدة، فيجوز الرجوع.
الثانـي:الثانـي: أن الرجوع فـي الهبة المنهي عنه فـي الحديث هو طلب  أن الرجوع فـي الهبة المنهي عنه فـي الحديث هو طلب   
اسـتعادة العين الموهوبة ممن هي في يده سواء أكان هذا الطلب اسـتعادة العين الموهوبة ممن هي في يده سواء أكان هذا الطلب 
ا ودون ثمن أو كان بالشـراء، وأما رجوع العين الموهوبة  ا ودون ثمن أو كان بالشـراء، وأما رجوع العين الموهوبة مباشـرً مباشـرً
ا مـن الواهب،  دً وْ ا مـن الواهب، بغيـر ذلـك فاألصل فيـه اإلباحة؛ ألنه ليـس عَ دً وْ بغيـر ذلـك فاألصل فيـه اإلباحة؛ ألنه ليـس عَ
وقد نـص العلماء على إباحة صور من ذلـك، ومنها عودة العين وقد نـص العلماء على إباحة صور من ذلـك، ومنها عودة العين 

الموهوبة إلى الواهب بالميراثالموهوبة إلى الواهب بالميراث(٣) ونحوه. ونحوه.
أن خلط األموال وجمعها جعلها بمثابة مال آخر فيسوغ للمتبرع أن خلط األموال وجمعها جعلها بمثابة مال آخر فيسوغ للمتبرع  ب– – 
األخـذ منـه؛ ألنه ليس عين مـا تبرع به وتبدل سـبب الملك قائم األخـذ منـه؛ ألنه ليس عين مـا تبرع به وتبدل سـبب الملك قائم 

مقام تبدل الذات.مقام تبدل الذات.
ينظر: الفروق للقرافي ٤٢٦٤٢٦/١-٤٣٢٤٣٢. ينظر: الفروق للقرافي    (١)

ينظر: فتح الباري البن حجر ٢٣٥٢٣٥/٥، ، ٢٣٦٢٣٦. ينظر: فتح الباري البن حجر    (٢)
ينظـر: شـرح معاني اآلثار للطحـاوي ٧٧٧٧/٤-٨٣٨٣، وطـرح التثريب للعراقـي ، وطـرح التثريب للعراقـي ٨٦٨٦/٤، ، ٨٧٨٧، ،  ينظـر: شـرح معاني اآلثار للطحـاوي    (٣)

وفتح الباري البن حجر وفتح الباري البن حجر ٢٣٦٢٣٦/٥، ، ٢٣٧٢٣٧.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٦٩١٦٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

لطت بحيث يعسـر علـى المتبرع فـرز طعامه  لطت بحيث يعسـر علـى المتبرع فـرز طعامه أن األمـوال قـد خُ أن األمـوال قـد خُ ج– – 
والنهـي جـاء للعـود في هبته وهـو ال يعلـم أين عينهـا، فجاز له والنهـي جـاء للعـود في هبته وهـو ال يعلـم أين عينهـا، فجاز له 
ا على ما لو اختلطت أخته بأجنبيات بلد كامل فيجوز  ا على ما لو اختلطت أخته بأجنبيات بلد كامل فيجوز األخذ قياسً األخذ قياسً

ا للحرج(١). ا للحرجله الزواج بأي واحدة رفعً له الزواج بأي واحدة رفعً
ا  ا فهذا ال يقتضي اعتباره عقدً ا وعلى التسليم بأنه ليس معاوضة وال تبرعً ا فهذا ال يقتضي اعتباره عقدً وعلى التسليم بأنه ليس معاوضة وال تبرعً  – –٤

ا بل يمكن تخريجه على عقد الشركة فهو به ألصق. ا بل يمكن تخريجه على عقد الشركة فهو به ألصق.جديدً جديدً
الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: مـا رواه جابـر بن عبد اللـه  مـا رواه جابـر بن عبد اللـه – – رضي اللـه عنهما رضي اللـه عنهما – – قـال: بعث قـال: بعث 
ر عليهم أبا عبيدة بن الجـراح وهم ثالثمائة وأنا  ر عليهم أبا عبيدة بن الجـراح وهم ثالثمائة وأنا رسـول  الله ملسو هيلع هللا ىلص بعثًا قِبل السـاحل فأمَّ رسـول  الله ملسو هيلع هللا ىلص بعثًا قِبل السـاحل فأمَّ
فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش 
ع كله فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليالً قليالً حتى فني فلم يكن يصيبنا  مِ ع كله فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليالً قليالً حتى فني فلم يكن يصيبنا فجُ مِ فجُ
إال تمـرة تمـرة، فقلت: وما تغنـي تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدهـا حين فنيت. قال: ثم إال تمـرة تمـرة، فقلت: وما تغنـي تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدهـا حين فنيت. قال: ثم 
ب فأكل منه الجيش ثماني عشـرة ليلة، ثم أمر  ب فأكل منه الجيش ثماني عشـرة ليلة، ثم أمر انتهينـا إلـى البحر فإذا حوت مثل الظّـرَ انتهينـا إلـى البحر فإذا حوت مثل الظّـرَ
أبـو عبيـدة بضلعين من أضالعه فنصبا، ثـم أمر براحلة فرحلت ثم مـرت تحتهما فلم أبـو عبيـدة بضلعين من أضالعه فنصبا، ثـم أمر براحلة فرحلت ثم مـرت تحتهما فلم 

تصبهماتصبهما(٢).
وجه الداللة:وجه الداللة:

أن أبا عبيدة أن أبا عبيدة – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – جمع األزواد فلو كان معاوضة لوجب التراضي، جمع األزواد فلو كان معاوضة لوجب التراضي، 
ينظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد البن رجب ٤٣٤٤٣٤/٢. ينظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد البن رجب    (١)

رواه البخـاري، كتـاب الشـركة، باب الشـركة في الطعـام والنهد والعروض، وكيف قسـمة  رواه البخـاري، كتـاب الشـركة، باب الشـركة في الطعـام والنهد والعروض، وكيف قسـمة    (٢)
ـا، ١٣٧١٣٧/٣، رقم ، رقم  ـا، ما  يـكال ويـوزن مجازفـة أو قبضة قبضـة لما لم ير المسـلمون بالنهد بأسً ما  يـكال ويـوزن مجازفـة أو قبضة قبضـة لما لم ير المسـلمون بالنهد بأسً
٢٤٨٣٢٤٨٣، ومسـلم، كتـاب الصيـد والذبائـح وما يؤكل مـن الحيوان، بـاب إباحة ميتـة البحر ، ومسـلم، كتـاب الصيـد والذبائـح وما يؤكل مـن الحيوان، بـاب إباحة ميتـة البحر 
٦١٦١/٦، رقم ، رقم ١٩٣٥١٩٣٥، ومعنى «الظرب» أي الجبل فشبه الحوت بالجبل لكبره. ينظر: النهاية ، ومعنى «الظرب» أي الجبل فشبه الحوت بالجبل لكبره. ينظر: النهاية 

في غريب الحديث واألثر البن األثير في غريب الحديث واألثر البن األثير ٥٨٠٥٨٠.



١٧٠١٧٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا لما جاز لهم األكل منه؛ ألن الرجوع في الهبة منهي عنه، فدل ذلك على  ا لما جاز لهم األكل منه؛ ألن الرجوع في الهبة منهي عنه، فدل ذلك على ولو كان تبرعً ولو كان تبرعً
ا ومثله التعاونيات ففيها صورة هذا الحديث ومعناه. ا جديدً ا ومثله التعاونيات ففيها صورة هذا الحديث ومعناه.كونه عقدً ا جديدً كونه عقدً

ويناقش:ويناقش:
بمثل ما نوقشت به األحاديث السابقة.بمثل ما نوقشت به األحاديث السابقة.  – –١

أن اإلمـام البخـاري أدخل هذا الحديـث في باب الشـركة وترجم عليه  أن اإلمـام البخـاري أدخل هذا الحديـث في باب الشـركة وترجم عليه -   -٢
بذلكبذلك(١)، فدل ذلك على أنه ليس معاوضة وال هبة.، فدل ذلك على أنه ليس معاوضة وال هبة.

وقد نوقشت جميع أدلة هذا القول بما يأتي:وقد نوقشت جميع أدلة هذا القول بما يأتي:
لم في الشريعة عقد متردد بين المعاوضة والتبرع(٢). عْ لم في الشريعة عقد متردد بين المعاوضة والتبرعأنه ال يُ عْ أنه ال يُ  – –١

ا وال  معاوضة  ا وال  معاوضة بأن قصة األشعريين وما شابهها ليست تبرعً محضً وأجيب: وأجيب: بأن قصة األشعريين وما شابهها ليست تبرعً محضً  
محضة بل هي مترددة بينهما، فهي معاوضة تعاونيةمحضة بل هي مترددة بينهما، فهي معاوضة تعاونية(٣).

ويرد:ويرد:  
ا بل  ا جديدً ا وال معاوضة ال يلزم منـه أن يكون عقدً بـأن كونـه ليس تبرعً ا بل   ا جديدً ا وال معاوضة ال يلزم منـه أن يكون عقدً بـأن كونـه ليس تبرعً  

يمكن تخريجه على الشركة.يمكن تخريجه على الشركة.
ا: بـأن اعتباره معاوضـة تعاونية يلزم منـه التناقض؛ ألن  ا: بـأن اعتباره معاوضـة تعاونية يلزم منـه التناقض؛ ألن ونوقشـت أيضً ونوقشـت أيضً  – –٢
بيّن  بيّن عقود التبرعات لها خصائـص تخالف عقود المعاوضات، فإما أن تُ عقود التبرعات لها خصائـص تخالف عقود المعاوضات، فإما أن تُ
خصائـص العقد الجديد وإال لزم رجوعه إلى أحد العقود المعروفة في خصائـص العقد الجديد وإال لزم رجوعه إلى أحد العقود المعروفة في 

ينظر: صحيح البخاري، كتاب الشركة ١٣٧١٣٧/٣. ينظر: صحيح البخاري، كتاب الشركة    (١)
ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٥٢٤٥٢. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٢)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٧١١٧١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الفقهالفقه(١).
ويجاب: ويجاب:   

أنـه ال مانع من اجتمـاع التبرع والمعاوضة في عقـد واحد؛ ألنه أنـه ال مانع من اجتمـاع التبرع والمعاوضة في عقـد واحد؛ ألنه  أ– – 
ال  منافاة بينهماال  منافاة بينهما(٢).

أن حديث األشـعريين بين سمات وخصائص هذا العقد الجديد  أن حديث األشـعريين بين سمات وخصائص هذا العقد الجديد ب-  ب- 
ومنهـا: أنه يتسـامح فيه ما ال يتسـامح فـي المعاوضات، ولذلك ومنهـا: أنه يتسـامح فيه ما ال يتسـامح فـي المعاوضات، ولذلك 
جـازت المفاضلة فيه في الطعام، ولـو كان من المعاوضات لما جـازت المفاضلة فيه في الطعام، ولـو كان من المعاوضات لما 
ا لما جاز  ا لما جاز جـاز ذلك، مع كونه يجـوز الرجوع فيه، ولـو كان تبرعً جـاز ذلك، مع كونه يجـوز الرجوع فيه، ولـو كان تبرعً

للواهب فعل ذلكللواهب فعل ذلك(٣).
ويرد:ويرد:  

بـأن هـذه الخصائص محل نقاش كما سـبق فـي مناقشـة األدلة، وعلى  بـأن هـذه الخصائص محل نقاش كما سـبق فـي مناقشـة األدلة، وعلى    
فـرض التسـليم بهذه الخصائـص فإن هـذا ال يدل على أنـه عقد جديد فـرض التسـليم بهذه الخصائـص فإن هـذا ال يدل على أنـه عقد جديد 
باسـم المعاوضة التعاونية، وإنما يسـلم لكم بهذه السـمات تحت اسم باسـم المعاوضة التعاونية، وإنما يسـلم لكم بهذه السـمات تحت اسم 

الشركة ال باسم جديد.الشركة ال باسم جديد.

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٥٢٤٥٢. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (١)
قال الشـيخ محمد المالكي في كتابه: تهذيب الفروق والقواعد السـنية: «وأما نحو اإلجارة  قال الشـيخ محمد المالكي في كتابه: تهذيب الفروق والقواعد السـنية: «وأما نحو اإلجارة    (٢)
والهبـة مما يماثل البيع في األحكام والشـروط وال يضاده فإنه يجـوز اجتماعه مع البيع كما والهبـة مما يماثل البيع في األحكام والشـروط وال يضاده فإنه يجـوز اجتماعه مع البيع كما 
يجـوز اجتمـاع أحدهما مـع اآلخر في عقد واحد لعـدم التنافـي» يجـوز اجتمـاع أحدهما مـع اآلخر في عقد واحد لعـدم التنافـي» ١٧٨١٧٨/٣، وينظر: الفروق ، وينظر: الفروق 

للقرافي للقرافي ٢٤٩٢٤٩/٣.
ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٥٣٤٥٣. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٣)



١٧٢١٧٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أدلة القول الرابع:أدلة القول الرابع:

يستدل للقول الرابع بما يأتي:يستدل للقول الرابع بما يأتي:
الدليـل األول:الدليـل األول: حديث أبي موسـى األشـعري فـي قصة األشـعريين، وحديث  حديث أبي موسـى األشـعري فـي قصة األشـعريين، وحديث 
جابـر جابـر – – رضـي اللـه عنهما رضـي اللـه عنهما – – في قصة سـرية أبي عبيـدة في قصة سـرية أبي عبيـدة – – رضي الله عنـه - وحديث رضي الله عنـه - وحديث 
ا. فهذه األحاديث تعد أصالً مهما  ا. فهذه األحاديث تعد أصالً مهما سـلمة في قصة جمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص لألزواد المتقدمة آنفً سـلمة في قصة جمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص لألزواد المتقدمة آنفً
ر اإلمام البخـاري – – رحمه الله رحمه الله – – كتاب الشـركة بهذه األحاديث، كتاب الشـركة بهذه األحاديث،  ر اإلمام البخـاري للتعـاون، وقـد صدَّ للتعـاون، وقـد صدَّ
ب عليها بقوله: «باب الشـركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسـمة ما يكال  ب عليها بقوله: «باب الشـركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسـمة ما يكال وبوَّ وبوَّ
ا  ـا أن يأكل هذا بعضً ا ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسـلمون في النهد بأسً ـا أن يأكل هذا بعضً ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسـلمون في النهد بأسً
ا وكذلك مجازفة الذهب والفضة»(١)، فدل ذلك على كون هذه األحاديث ، فدل ذلك على كون هذه األحاديث  ا وكذلك مجازفة الذهب والفضة»وهـذا بعضً وهـذا بعضً

داخلة في الشركات والتعاون شبيه بها فيأخذ حكمها.داخلة في الشركات والتعاون شبيه بها فيأخذ حكمها.
الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: أن التعاون مشـتمل على أركان الشـركة وشـروطها التي ذكرها  أن التعاون مشـتمل على أركان الشـركة وشـروطها التي ذكرها 

العلماء، فدل ذلك على أن التعاون داخل في الشركاتالعلماء، فدل ذلك على أن التعاون داخل في الشركات(٢).
ونوقش:ونوقش:

بأن من أركان الشـركة اقتسام األرباح والخسائر، وهذا الركن مخالف لما عليه بأن من أركان الشـركة اقتسام األرباح والخسائر، وهذا الركن مخالف لما عليه 
التعاونيـات؛ ألنهـا ال تهدف إلى الربـح وإنما تهدف إلى تحقيق أغـراض تعاونية بين التعاونيـات؛ ألنهـا ال تهدف إلى الربـح وإنما تهدف إلى تحقيق أغـراض تعاونية بين 

ا أساسيا لها(٣). ا أساسيا لهاأعضائها وليس الربح هدفً أعضائها وليس الربح هدفً
ينظر: صحيح البخاري ١٣٧١٣٧/٣. ينظر: صحيح البخاري    (١)

ينظر: شـركات األشـخاص، محمد الموسـى ٥٧٥٧ وما بعدها، والجمعيات التعاونية وأثرها  وما بعدها، والجمعيات التعاونية وأثرها  ينظر: شـركات األشـخاص، محمد الموسـى    (٢)
على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٢٤٢٢٤٢-٢٥٠٢٥٠.

ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٣)
.٢٥٠٢٥٠



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٧٣١٧٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ويجاب:ويجاب:
أن اقتسـام األربـاح ليـس مـن أركان العقـد ال عنـد الجمهـور وال عند أن اقتسـام األربـاح ليـس مـن أركان العقـد ال عنـد الجمهـور وال عند   – –١
الحنفيـة، فاقتسـام األربـاح أمر خـارج عـن التوصيف الفقهـي للعقد، الحنفيـة، فاقتسـام األربـاح أمر خـارج عـن التوصيف الفقهـي للعقد، 
ولذلـك يمكـن أن يقـال: هو عقد شـركة تبـرع فيـه بالربـحولذلـك يمكـن أن يقـال: هو عقد شـركة تبـرع فيـه بالربـح(١)، أو عقد ، أو عقد 
مركب منهما، واعتبار اقتسام األرباح ركنًا من األركان دخل على بعض مركب منهما، واعتبار اقتسام األرباح ركنًا من األركان دخل على بعض 

ا عند الفقهاء حسب علمي. ا عند الفقهاء حسب علمي.الباحثين من علماء القانون وليس معروفً الباحثين من علماء القانون وليس معروفً
أن المنظمـة التعاونيـة أن المنظمـة التعاونيـة – – أيـا كانـت أيـا كانـت – – وإن لم تهدف إلـى الربح بصورة وإن لم تهدف إلـى الربح بصورة   – –٢
مباشـرة إال أن الواقـع يثبـت بأنهـا تسـعى إلـى تحقيـق أربـاح تتفق مع مباشـرة إال أن الواقـع يثبـت بأنهـا تسـعى إلـى تحقيـق أربـاح تتفق مع 
المقصـد التعاوني وهو أمر ال بد منه لبقاء المنظمة التعاونية، إال أن هذه المقصـد التعاوني وهو أمر ال بد منه لبقاء المنظمة التعاونية، إال أن هذه 

األرباح تتميز بالخصوصية في أسس توزيعهااألرباح تتميز بالخصوصية في أسس توزيعها(٢).
الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: أن عقـد التعـاون قائـم علـى أسـاس اشـتراك مجموعـة مـن  أن عقـد التعـاون قائـم علـى أسـاس اشـتراك مجموعـة مـن 
األشـخاص لتحقيـق أهـداف اقتصادية مشـتركةاألشـخاص لتحقيـق أهـداف اقتصادية مشـتركة(٣)، وهذا هو عين مـا يحدث في عقد ، وهذا هو عين مـا يحدث في عقد 

الشركة فلزم اعتباره منها.الشركة فلزم اعتباره منها.
الدليـل الرابـع:الدليـل الرابـع: أن كلمـة التعاون مصدر يفيد اشـتراك شـخصين أو أكثر، فكل  أن كلمـة التعاون مصدر يفيد اشـتراك شـخصين أو أكثر، فكل 
منهـم يقدم مـاالً وعمالً أو ماالً فقط، وهـذا عين ما يحدث في الشـركة فتعين اعتباره منهـم يقدم مـاالً وعمالً أو ماالً فقط، وهـذا عين ما يحدث في الشـركة فتعين اعتباره 

منها.منها.
الدليل الخامس:الدليل الخامس: أن الفقهاء  أن الفقهاء – – رحمهم الله رحمهم الله – – قد ذكروا أن علة تشـريع الشـركة قد ذكروا أن علة تشـريع الشـركة 

ينظر: الشركات في الفقه اإلسالمي، د. رشاد خليل ٥٩٥٩، ، ٦٠٦٠. ينظر: الشركات في الفقه اإلسالمي، د. رشاد خليل    (١)
ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٢)

.٢٥١٢٥١
ينظر: تعريفات التعاون ص٥٧٥٧ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: تعريفات التعاون ص   (٣)



١٧٤١٧٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

هي التعاون، وهذا يقتضي أن عقد التعاون معدود في الشركات؛ ألن التعليل به يجعله هي التعاون، وهذا يقتضي أن عقد التعاون معدود في الشركات؛ ألن التعليل به يجعله 
داخالً أصالة فيهاداخالً أصالة فيها(١).

الدليل السادس:الدليل السادس: أن األمور بمقاصدها أن األمور بمقاصدها(٢)، ونية المشاركة والقصد إليها في عقد ، ونية المشاركة والقصد إليها في عقد 
التعـاون واضح جلي؛ ألنه مشـروع اقتصادي يتكون من أشـخاص تجمعهم قواسـم التعـاون واضح جلي؛ ألنه مشـروع اقتصادي يتكون من أشـخاص تجمعهم قواسـم 
مشـتركة وأهداف متشـابهة وال يتوصلون إلى هدفهم غالبًا إال باالشـتراك، فدل ذلك مشـتركة وأهداف متشـابهة وال يتوصلون إلى هدفهم غالبًا إال باالشـتراك، فدل ذلك 

على كونها شركة.على كونها شركة.
الترجيح:الترجيح:

الراجـح الراجـح – – واللـه أعلم بالصواب واللـه أعلم بالصواب – – أن عقد التعاون داخل في باب الشـركات، أن عقد التعاون داخل في باب الشـركات، 
وذلك لألسباب اآلتية:وذلك لألسباب اآلتية:

قـوة أدلـة هـذا القول وسـالمتها مـن المناقشـة وضعـف أدلـة األقوال  قـوة أدلـة هـذا القول وسـالمتها مـن المناقشـة وضعـف أدلـة األقوال -   -١
األخر؛ لورود المناقشات القوية عليها.األخر؛ لورود المناقشات القوية عليها.

أن عقد التعاون في صورته ومعناه مقارب للشركات في الصورة والمعنى  أن عقد التعاون في صورته ومعناه مقارب للشركات في الصورة والمعنى -   -٢
وإن وجدت فروق يسـيرة بينهما وإن وجدت فروق يسـيرة بينهما – – على التسـليم بذلك على التسـليم بذلك – – فال  تؤثر على فال  تؤثر على 
هـذا التخريـج؛ ألن القاعدة الفقهيـة أن ما قارب الشـيء يعطى حكمه، هـذا التخريـج؛ ألن القاعدة الفقهيـة أن ما قارب الشـيء يعطى حكمه، 

وما  زال العلماء يجرون على هذا األصل ويعملون بهوما  زال العلماء يجرون على هذا األصل ويعملون به(٣).
قـال اإلمام الشـاطبي في كتابه الموافقات: «والشـركة مبناها على المعـروف والتعاون على  قـال اإلمام الشـاطبي في كتابه الموافقات: «والشـركة مبناها على المعـروف والتعاون على    (١)
إقامـة المعاش للجانبين بالنسـبة إلى كل واحد من الشـريكين والبيع يضاد ذلك» إقامـة المعاش للجانبين بالنسـبة إلى كل واحد من الشـريكين والبيع يضاد ذلك» ١٨١١٨١/٣، ، 

وينظر: نهاية المحتاج للرملي وينظر: نهاية المحتاج للرملي ٢٤٤٢٤٤/١٥١٥.
ينظر: المنثور في القواعد للرزكشـي ٢٨٤٢٨٤/٣، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ١٦١٦، وترتيب ، وترتيب  ينظر: المنثور في القواعد للرزكشـي    (٢)

الآللي لناظر زاده الآللي لناظر زاده ٤١١٤١١/١.
ينظر بسـط هذه القضية في كتاب: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم اإلسـالمية،  ينظر بسـط هذه القضية في كتاب: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم اإلسـالمية،    (٣)

د. أحمد الريسوني د. أحمد الريسوني ٣٠٣٠-٣٢٣٢، ، ٨٣٨٣-٩٩٩٩.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٧٥١٧٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المرونـة والسـعة التي يتميز بها عقد الشـركة فهو مشـتمل على الوكالة المرونـة والسـعة التي يتميز بها عقد الشـركة فهو مشـتمل على الوكالة   – –٣
واإلجـارة والمعاوضـة والتبرع واإلجـارة والمعاوضـة والتبرع – – أحيانًا أحيانًا – – وهذا ما يناسـب التعاونيات وهذا ما يناسـب التعاونيات 

لما فيها من تنوع األعمال والتصرفات.لما فيها من تنوع األعمال والتصرفات.
أن إلحـاق العقـود الحديثـة بالعقـود القديمـة القريبـة منهـا أولـى مـن أن إلحـاق العقـود الحديثـة بالعقـود القديمـة القريبـة منهـا أولـى مـن   – –٤

استحداث عقود جديدة ذات خصائص ومزايا جديدة.استحداث عقود جديدة ذات خصائص ومزايا جديدة.
أن بعـض االقتصادييـن والقانونييـن يعـدون التعاونيات من الشـركات  أن بعـض االقتصادييـن والقانونييـن يعـدون التعاونيات من الشـركات -   -٥
ومن ذلك المنظم السـعودي حيث سمى الجمعيات التعاونية «شركات ومن ذلك المنظم السـعودي حيث سمى الجمعيات التعاونية «شركات 

التعاون»التعاون»(١). . 
ودخـول التعاون فـي الشـركات بعمومها ال يمنـع من اختصـاص التعاونيات ودخـول التعاون فـي الشـركات بعمومها ال يمنـع من اختصـاص التعاونيات 
بأحكام وخصائص تنفرد عن بقية الشـركات، كما تنفرد المضاربة بأحكام وخصائص بأحكام وخصائص تنفرد عن بقية الشـركات، كما تنفرد المضاربة بأحكام وخصائص 
ا، وهذا  ا، وهذا عن بقية الشـركات، وكما تنفرد الشركات المسـاهمة بأحكام وخصائص أيضً عن بقية الشـركات، وكما تنفرد الشركات المسـاهمة بأحكام وخصائص أيضً

ال يخرجها عن أصلها العام وهو أنها شركة.ال يخرجها عن أصلها العام وهو أنها شركة.
فإن قيل: ففي أي أنواع الشركات يدخل عقد التعاون؟فإن قيل: ففي أي أنواع الشركات يدخل عقد التعاون؟

فالجواب:فالجواب:
أن عقد التعاون جنس يدخل تحته أنواع مختلفة كالجمعيات التعاونية بأنواعها أن عقد التعاون جنس يدخل تحته أنواع مختلفة كالجمعيات التعاونية بأنواعها 
ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (١)

.٢٥١٢٥١
قـال العالـم المصـري المتخصص فـي التعاونيـات د. كمال أبـو الخير: «ويجـب أال نغفل  قـال العالـم المصـري المتخصص فـي التعاونيـات د. كمال أبـو الخير: «ويجـب أال نغفل    
الحقيقـة الواضحـة أن أكثر مشـروعات النفع العـام حركة وأدقها عمالً هي التي نشـأت في الحقيقـة الواضحـة أن أكثر مشـروعات النفع العـام حركة وأدقها عمالً هي التي نشـأت في 
شـكل شـركات... ويمكن تحويل التعاونيات االستهالكية إلى شـركات مساهمة بدون نبذ شـكل شـركات... ويمكن تحويل التعاونيات االستهالكية إلى شـركات مساهمة بدون نبذ 
أغـراض النفـع العام التي قامـت عليها التعاونيـات...» االدخار واالئتمـان التعاوني أغـراض النفـع العام التي قامـت عليها التعاونيـات...» االدخار واالئتمـان التعاوني ٤٦٤٤٦٤، ، 

 . .٤٦٥٤٦٥



١٧٦١٧٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المتعددة، والتأمين التعاوني بأنواعه والبنوك التعاونية وغيرها، فيصعب توصيف هذه المتعددة، والتأمين التعاوني بأنواعه والبنوك التعاونية وغيرها، فيصعب توصيف هذه 
األنواع كلها تحت نوع واحد من الشركات الختالف أهدافها وطريقة عملها.األنواع كلها تحت نوع واحد من الشركات الختالف أهدافها وطريقة عملها.

والمقصـود هنـا الكالم في البنـك التعاوني دون غيره، والـذي يترجح والمقصـود هنـا الكالم في البنـك التعاوني دون غيره، والـذي يترجح – – والله والله 
أعلم أعلم – – أن البنك التعاوني شركة من الشركات وهو ال يخلو من حالين:أن البنك التعاوني شركة من الشركات وهو ال يخلو من حالين:

الحال األول:الحال األول: أن تكون مسـؤولية األعضاء مسـؤولية غير محـدودة أن تكون مسـؤولية األعضاء مسـؤولية غير محـدودة(١)، وتحت ، وتحت 
هذه الحالة صورتان:هذه الحالة صورتان:

الصورة األولى:الصورة األولى: أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة مشاركين في البنك بأموالهم،  أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة مشاركين في البنك بأموالهم، 
فهذه الصورة تعد شركة عنانفهذه الصورة تعد شركة عنان(٢)، إال أنه قد يُشكل على ذلك أن الشركاء في شركة العنان ، إال أنه قد يُشكل على ذلك أن الشركاء في شركة العنان 
يشـتركون في المال والتصرف، وأما في البنك التعاوني فالتصرفات المؤثرة منحصرة يشـتركون في المال والتصرف، وأما في البنك التعاوني فالتصرفات المؤثرة منحصرة 
فـي المدير ومجلـس اإلدارة دون بقية األعضاء، وهذه المسـألة يمكن تخريجها على فـي المدير ومجلـس اإلدارة دون بقية األعضاء، وهذه المسـألة يمكن تخريجها على 
مسـألة ذكرها الفقهاء وهي مسـألة اسـتبداد أحد الشـركاء بالتصرف في شركة العنان، مسـألة ذكرها الفقهاء وهي مسـألة اسـتبداد أحد الشـركاء بالتصرف في شركة العنان، 
وصورة ذلك أن يشـترط أحد الشـركاء على البقية أن ينفرد بالتصرف في مال الشـركة وصورة ذلك أن يشـترط أحد الشـركاء على البقية أن ينفرد بالتصرف في مال الشـركة 

دون بقية الشركاء، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:دون بقية الشركاء، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
المسـؤولية غير المحدودة هي أن تكون التبعة المالية التي تلحق الشـركاء بسـبب التزامات  المسـؤولية غير المحدودة هي أن تكون التبعة المالية التي تلحق الشـركاء بسـبب التزامات    (١)
الشـركة أو ديونها غير قاصرة على حصصهم بـل متعدية إلى جميع أموالهم الخاصة. ينظر: الشـركة أو ديونها غير قاصرة على حصصهم بـل متعدية إلى جميع أموالهم الخاصة. ينظر: 
الشـركات، د. علي يونس الشـركات، د. علي يونس ٣٩٠٣٩٠، والشـركات، د. أحمد محرز ، والشـركات، د. أحمد محرز ٣٥٢٣٥٢، ومدونة الفقه والقضاء ، ومدونة الفقه والقضاء 
في القانون التجاري، مصطفى رضوان في القانون التجاري، مصطفى رضوان ٤٨٣٤٨٣/١، وقد تقدم أن بنوك رايفايزن تسير وفق نظام ، وقد تقدم أن بنوك رايفايزن تسير وفق نظام 

المسؤولية غير المحدودة.المسؤولية غير المحدودة.
شـركة العنـان: هي عقد يلتزم بمقتضاه شـخصان أو أكثر بأن يسـاهم كل منهـم بدفع حصة  شـركة العنـان: هي عقد يلتزم بمقتضاه شـخصان أو أكثر بأن يسـاهم كل منهـم بدفع حصة    (٢)
معينـة فـي رأس مـال يتجرون به علـى أن يكون الربح بينهم على حسـب أموالهم أو بنسـبة معينـة فـي رأس مـال يتجرون به علـى أن يكون الربح بينهم على حسـب أموالهم أو بنسـبة 

يتفقون عليها.يتفقون عليها.
ينظر: الشـركات في الفقه اإلسالمي، علي الخفيف ٤٢٤٢، وشركات األشخاص بين الشريعة ، وشركات األشخاص بين الشريعة  ينظر: الشـركات في الفقه اإلسالمي، علي الخفيف    

والقانون، محمد الموسى والقانون، محمد الموسى ١٥٠١٥٠، والشركات في الفقه اإلسالمي، د. رشاد خليل ، والشركات في الفقه اإلسالمي، د. رشاد خليل ١١٥١١٥.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٧٧١٧٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

 ، ،  أن اشـتراط اسـتبداد أحد الشـركاء ال يجوز ويعد شـرطًا باطالً القول األول:القول األول: أن اشـتراط اسـتبداد أحد الشـركاء ال يجوز ويعد شـرطًا باطالً
وهذا مذهب المالكيةوهذا مذهب المالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والمشهور في مذهب الحنابلة، والمشهور في مذهب الحنابلة(٣).

القـول الثاني:القـول الثاني: أن هذا الشـرط جائـز وهو مذهب الحنفيـة أن هذا الشـرط جائـز وهو مذهب الحنفيـة(٤)، وقول في مذهب ، وقول في مذهب 
الحنابلةالحنابلة(٥).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:

استدل أصحاب القول األول بما يأتي:استدل أصحاب القول األول بما يأتي:
الدليـل األول:الدليـل األول: أن اشـتراط اسـتبداد أحد الشـركاء يؤدي إلى الحجـر على بقية  أن اشـتراط اسـتبداد أحد الشـركاء يؤدي إلى الحجـر على بقية 
ك في ملكهم، والحجر على المالك في ملكه من غير مسـوغ شـرعي باطل، فما  الَّ ك في ملكهم، والحجر على المالك في ملكه من غير مسـوغ شـرعي باطل، فما المُ الَّ المُ

ا(٦). اأد إلى الباطل فهو باطل أيضً أد إلى الباطل فهو باطل أيضً
ينظـر: جامع األمهـات البن الحاجـب ٣٩٣٣٩٣، وعقد الجواهر الثمينة البن شـاس ، وعقد الجواهر الثمينة البن شـاس ٨٢٢٨٢٢/٢، ،  ينظـر: جامع األمهـات البن الحاجـب    (١)

والفواكه الدواني للنفراوي والفواكه الدواني للنفراوي ١٧٣١٧٣/٢.
ينظـر: نهايـة المطلـب للجوينـي ٢٤٢٤/٧، وأسـنى المطالب لألنصـاري مع حاشـية الرملي ، وأسـنى المطالب لألنصـاري مع حاشـية الرملي  ينظـر: نهايـة المطلـب للجوينـي    (٢)
٢٥٣٢٥٣/٢، وتحفـة المحتاج للرملي مع حواشـي الشـرواني وابن قاسـم العبـادي ، وتحفـة المحتاج للرملي مع حواشـي الشـرواني وابن قاسـم العبـادي ٣٤٧٣٤٧/٥، ، 

.٣٤٨٣٤٨
ينظر: الشـرح الكبيـر مع المقنـع واإلنصاف ٤٧٤٧/١٤١٤، وكشـاف القنـاع للبهوتي ، وكشـاف القنـاع للبهوتي ٤٩٢٤٩٢/٨، ،  ينظر: الشـرح الكبيـر مع المقنـع واإلنصاف    (٣)

وشرح منتهى اإلرادات للبهوتي وشرح منتهى اإلرادات للبهوتي ٢١٣٢١٣/٢.
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٠٣١٠٣/٥، ، ١٠٤١٠٤، والبحر الرائق، البن نجيم ، والبحر الرائق، البن نجيم ٢٩٢٢٩٢/٥. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني    (٤)

ينظر: الفروع البن مفلح ١٠٦١٠٦/٧، لكنهم اشترطوا أن يكون له من الربح أكثر من مقدار ماله ، لكنهم اشترطوا أن يكون له من الربح أكثر من مقدار ماله  ينظر: الفروع البن مفلح    (٥)
في مقابل عمله في الشركة.في مقابل عمله في الشركة.

وممـن اختـار هذا القول العالمة محمد بن صالح بن عثيمين ولم يقيده بشـرط زيادة الربح،  وممـن اختـار هذا القول العالمة محمد بن صالح بن عثيمين ولم يقيده بشـرط زيادة الربح،    
وإنما أخذ بقول الحنفية. ينظر: الشرح الممتع وإنما أخذ بقول الحنفية. ينظر: الشرح الممتع ٤٠٣٤٠٣/٩، ، ٤٠٤٤٠٤.

ينظر: أسنى المطالب مع حاشية الرملي ٢٥٣٢٥٣/٢. ينظر: أسنى المطالب مع حاشية الرملي    (٦)



١٧٨١٧٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ونوقش:ونوقش:
ا علـى المالك بقدر مـا هو تنظيم إلدارة الشـركة،  ا علـى المالك بقدر مـا هو تنظيم إلدارة الشـركة، بـأن هذا الشـرط ليس حجرً بـأن هذا الشـرط ليس حجرً
ثـم هـو قائم على الرضا مـن الطرفين، وال يترتب عليه وقوع مفسـدة بـل فيه مصلحة ثـم هـو قائم على الرضا مـن الطرفين، وال يترتب عليه وقوع مفسـدة بـل فيه مصلحة 

للشركةللشركة(١).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن هذا الشرط يؤدي إلى الجمع بين الشركة والمضاربة والجمع  أن هذا الشرط يؤدي إلى الجمع بين الشركة والمضاربة والجمع 

بينهما مبطل لهمابينهما مبطل لهما(٢).
ويناقش:ويناقش:

بأن القول بعدم صحة الجمع بين الشركة والمضاربة غير مسلم به؛ ألنه ال دليل بأن القول بعدم صحة الجمع بين الشركة والمضاربة غير مسلم به؛ ألنه ال دليل 
ا بين الشـركة والمضاربة بل هي  ا بين الشـركة والمضاربة بل هي عليه، كما أن هذه المسـألة بهذه الصورة ال تعد جمعً عليه، كما أن هذه المسـألة بهذه الصورة ال تعد جمعً

شركة عنان فقط.شركة عنان فقط.
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن الشـركة قائمة على المال واألمانة والذي اشـترط أن يسـتبد  أن الشـركة قائمة على المال واألمانة والذي اشـترط أن يسـتبد 
بالعمـل دون شـريكه لـم يأتمن صاحبـهبالعمـل دون شـريكه لـم يأتمن صاحبـه(٣) فلم تصح الشـركة لعـدم قيـام األمانة بين  فلم تصح الشـركة لعـدم قيـام األمانة بين 

الشركاء.الشركاء.
ويناقش:ويناقش:

أن هـذا الشـرط ال ينافي األمانة؛ وذلك ألن الشـريك إنما يشـترط هذا أن هـذا الشـرط ال ينافي األمانة؛ وذلك ألن الشـريك إنما يشـترط هذا   – –١
الشـرط فـي الغالب لكونـه أعلم بمسـالك التجـارة وطرقهـا، مع كون الشـرط فـي الغالب لكونـه أعلم بمسـالك التجـارة وطرقهـا، مع كون 
شريكه قليل العلم في هذا المجال ال لكونه غير أمين، فلو كان غير أمين شريكه قليل العلم في هذا المجال ال لكونه غير أمين، فلو كان غير أمين 

. .لما شاركه أصالً لما شاركه أصالً
ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين ٣٣٦٣٣٦. ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين    (١)

ينظر: المدونة ٦١٠٦١٠/٣، والفروق للقرافي ، والفروق للقرافي ٢٤٩٢٤٩/٣. ينظر: المدونة    (٢)
ينظر: المدونة ٦١٠٦١٠/٣. ينظر: المدونة    (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٧٩١٧٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن اشتراط هذا الشرط ال ينافي بقاء العقد على األمانة كما هو الحال في أن اشتراط هذا الشرط ال ينافي بقاء العقد على األمانة كما هو الحال في   – –٢
المضاربةالمضاربة(١).

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني بما يأتي:ويستدل للقول الثاني بما يأتي:
الدليـل األول:الدليـل األول: أن األصل في العقود والشـروط اإلباحة إال مـا دل الدليل على  أن األصل في العقود والشـروط اإلباحة إال مـا دل الدليل على 

تحريمه، ويدخل في هذا األصل العظيم اشتراط الشريك االنفراد بالعمل.تحريمه، ويدخل في هذا األصل العظيم اشتراط الشريك االنفراد بالعمل.
ا فمن رضي  ا فمن رضي  أن التصرف في شـركة العنان حق للشـركاء جميعً الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن التصرف في شـركة العنان حق للشـركاء جميعً
دوه  عْ دوه منهـم بإسـقاط حقـه ابتداء أو بطلب شـريكه فهو حقه وقد أسـقطه، والحـق ال يَ عْ منهـم بإسـقاط حقـه ابتداء أو بطلب شـريكه فهو حقه وقد أسـقطه، والحـق ال يَ
والشـريعة ال تمنع ذلك بل هو إحسـان من الشـريك على شـريكه بأن يعمل كل شيء والشـريعة ال تمنع ذلك بل هو إحسـان من الشـريك على شـريكه بأن يعمل كل شيء 
ا من الشركاء يشترط أن يدير فالن الشركة  ا من الشركاء يشترط أن يدير فالن الشركة ، بل إن كثيرً نيابة عنه ويأخذ من الربح مثلهنيابة عنه ويأخذ من الربح مثله(٢)، بل إن كثيرً

ف عنه من الخبرة والحذق. رِ ف عنه من الخبرة والحذق.لما عُ رِ لما عُ
الترجيح:الترجيح:

الذي يظهر الذي يظهر – – والله أعلم بالصواب والله أعلم بالصواب – – رجحان القول الثاني وهو جواز اشـتراط رجحان القول الثاني وهو جواز اشـتراط 
الشريك االنفراد بالعمل والتصرفالشريك االنفراد بالعمل والتصرف(٣)، وذلك لقوة دليله وسالمته من المعارض القوي ، وذلك لقوة دليله وسالمته من المعارض القوي 

وورود المناقشات القوية على أدلة القول األول.وورود المناقشات القوية على أدلة القول األول.
ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين ٣٣٧٣٣٧. ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين    (١)

ينظر: الشرح الممتع البن عثيمين ٤٠٤٤٠٤/٩. ينظر: الشرح الممتع البن عثيمين    (٢)
وممـن اختار هذا القول هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية اإلسـالمية، حيث  وممـن اختار هذا القول هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية اإلسـالمية، حيث    (٣)
جاء في المعايير الشرعية ص جاء في المعايير الشرعية ص ١٦٣١٦٣: «يجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم : «يجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم 
ا أو أكثـر – – وعلـى بقية الشـركاء االلتزام بما ألزموا به أنفسـهم مـن االمتناع عن وعلـى بقية الشـركاء االلتزام بما ألزموا به أنفسـهم مـن االمتناع عن  ا أو أكثـر واحـدً – – واحـدً

التصرف».التصرف».



١٨٠١٨٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وبنـاء على مـا تقدم فإن انفراد مجلـس اإلدارة بالتصرف دون بقية الشـركاء ال وبنـاء على مـا تقدم فإن انفراد مجلـس اإلدارة بالتصرف دون بقية الشـركاء ال 
ا لكثرة األعضـاء مما يجعل مشـاركتهم  ا لكثرة األعضـاء مما يجعل مشـاركتهم يخـرج العقد عن شـركة العنـان، وذلك نظـرً يخـرج العقد عن شـركة العنـان، وذلك نظـرً
ا، وتجدر اإلشـارة هنا إلى أن أعضاء البنوك  ا أو متعذرً ا متعسـرً ا في التصرف أمرً ا، وتجدر اإلشـارة هنا إلى أن أعضاء البنوك جميعً ا أو متعذرً ا متعسـرً ا في التصرف أمرً جميعً
التعاونية الصغيرة يشـاركون في إدارة بنكهم بأشـكال مختلفة بحسب اختالف الدول التعاونية الصغيرة يشـاركون في إدارة بنكهم بأشـكال مختلفة بحسب اختالف الدول 

والثقافات والظروف مما قد يزيل إشكال االنفراد بالتصرف في البنك.والثقافات والظروف مما قد يزيل إشكال االنفراد بالتصرف في البنك.
الصـورة الثانية:الصـورة الثانية: أن تكون إدارة البنك غير مسـاهمة فيـه، وهنا إما أن تعمل هذه  أن تكون إدارة البنك غير مسـاهمة فيـه، وهنا إما أن تعمل هذه 
اإلدارة لد البنك بأجرة فتعد الشـركة هنا شـركة عنان؛ ألن الشركاء في شركة العنان اإلدارة لد البنك بأجرة فتعد الشـركة هنا شـركة عنان؛ ألن الشركاء في شركة العنان 

لهم أن يستأجروا من يعمل نيابة عنهم األعمال كلها أو بعضها.لهم أن يستأجروا من يعمل نيابة عنهم األعمال كلها أو بعضها.
، فتعد  ، فتعد أو تكـون اإلدارة عاملـة في البنك بجزء من الربح كالربع أو النصف مثالً أو تكـون اإلدارة عاملـة في البنك بجزء من الربح كالربع أو النصف مثالً
الشـركة هنا شـركة مضاربة، فالمال من األعضاء والعمل من اإلدارة، وهذا سـائغ في الشـركة هنا شـركة مضاربة، فالمال من األعضاء والعمل من اإلدارة، وهذا سـائغ في 

الشريعة وال مانع منهالشريعة وال مانع منه(١).
الحال الثانية:الحال الثانية: أن تكون مسـؤولية األعضاء مسـؤولية محدودة أن تكون مسـؤولية األعضاء مسـؤولية محدودة(٢)، والمسؤولية ، والمسؤولية 
المحـدودة تعـد ثمرة من ثمار الشـخصية الحكمية للشـركاتالمحـدودة تعـد ثمرة من ثمار الشـخصية الحكمية للشـركات(٣)، ولذلـك فال بد من ، ولذلـك فال بد من 

ينظر: المعايير الشرعية ١٦٤١٦٤. ينظر: المعايير الشرعية    (١)
المسـؤولية المحدودة: هي اعتبار التبعة المالية التي تلحق الشركاء بسبب التزامات الشركة  المسـؤولية المحدودة: هي اعتبار التبعة المالية التي تلحق الشركاء بسبب التزامات الشركة    (٢)
أو ديونهـا قاصـرة علـى حصصهم غير متعديـة إلى أموالهـم الخاصة. ينظر: الشـركات، د. أو ديونهـا قاصـرة علـى حصصهم غير متعديـة إلى أموالهـم الخاصة. ينظر: الشـركات، د. 
علـي يونس علـي يونس ٣٩٠٣٩٠، والشـركات، د. أحمد محـرز ، والشـركات، د. أحمد محـرز ٣٥٢٣٥٢، ومدونة الفقه والقضـاء في القانون ، ومدونة الفقه والقضـاء في القانون 
التجـاري، مصطفى رضوان التجـاري، مصطفى رضوان ٤٨٣٤٨٣/١، وبنوك ديليتش تقوم على المسـؤولية المحدودة كما ، وبنوك ديليتش تقوم على المسـؤولية المحدودة كما 

تقدم.تقدم.
تسمى الشـخصية الحكمية والشخصية االعتبارية والشخصية المعنوية والمراد بها أن تعتبر  تسمى الشـخصية الحكمية والشخصية االعتبارية والشخصية المعنوية والمراد بها أن تعتبر    (٣)
ا معنويا مستقال عن أشخاص الشركاء وأن يكون لها ذمة مالية خاصة بمعنى  ا معنويا مستقال عن أشخاص الشركاء وأن يكون لها ذمة مالية خاصة بمعنى الشـركة شخصً الشـركة شخصً

أن يكون للشركة وجودها المستقل عن األفراد الطبيعيين المكونين لها.أن يكون للشركة وجودها المستقل عن األفراد الطبيعيين المكونين لها.
ينظر: الشـركات في الشـريعة اإلسـالمية، د. عبد العزيـز الخياط ٢٠٨٢٠٨/١، والشـخصية ، والشـخصية  ينظر: الشـركات في الشـريعة اإلسـالمية، د. عبد العزيـز الخياط     =



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٨١١٨١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بيان حكم الشـخصية الحكمية والمسـؤولية المحدودة، فأقول مستعينًا بالله: اختلف بيان حكم الشـخصية الحكمية والمسـؤولية المحدودة، فأقول مستعينًا بالله: اختلف 
العلماء المعاصرون في مشروعية الشخصية الحكمية على قولين:العلماء المعاصرون في مشروعية الشخصية الحكمية على قولين:

ا، وهو  ا، وهو  أن الشـخصية الحكمية للشـركات جائزة وصحيحة شرعً القول األول:القول األول: أن الشـخصية الحكمية للشـركات جائزة وصحيحة شرعً
قول جمهور الفقهاء المعاصرينقول جمهور الفقهاء المعاصرين(١).

القول الثاني:القول الثاني: أن الشخصية الحكمية باطلة، وهو قول بعض الباحثين أن الشخصية الحكمية باطلة، وهو قول بعض الباحثين(٢).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:

استدل أصحاب القول األول بما يأتي:استدل أصحاب القول األول بما يأتي:
الدليل األول:الدليل األول: أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة، والشخصية الحكمية  أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة، والشخصية الحكمية 
الحكميـة للشـركات المعاصرة، د. أحمـد الرزين ١٢٦١٢٦، وفقه المعامـالت المالية، د. رفيق ، وفقه المعامـالت المالية، د. رفيق  الحكميـة للشـركات المعاصرة، د. أحمـد الرزين =   =

المصري المصري ٢٧١٢٧١.
ومنهـم علـي الخفيف في كتابه: الشـركات في الفقـه اإلسـالمي ٣٢٣٢ - -٣٥٣٥، ود. عبد العزيز ، ود. عبد العزيز  ومنهـم علـي الخفيف في كتابه: الشـركات في الفقـه اإلسـالمي    (١)
الخيـاط فـي كتابه: الشـركات في الشـريعة اإلسـالمية الخيـاط فـي كتابه: الشـركات في الشـريعة اإلسـالمية ٢١٩٢١٩/١، ود. صالـح المرزوقي في ، ود. صالـح المرزوقي في 
كتابه شـركة المسـاهمة في النظام السـعودي، دراسـة مقارنة بالفقه كتابه شـركة المسـاهمة في النظام السـعودي، دراسـة مقارنة بالفقه ٢٠٥٢٠٥، ومحمد الموسى ، ومحمد الموسى 
في كتابه: شـركات األشـخاص بين الشـريعة والقانون في كتابه: شـركات األشـخاص بين الشـريعة والقانون ١١٧١١٧، ود. أحمد الرزين في رسـالته ، ود. أحمد الرزين في رسـالته 
الشـخصية الحكمية للشـركات المعاصـرة الشـخصية الحكمية للشـركات المعاصـرة ٢٢٦٢٢٦، وفقهاء كثيرون، وبالجملـة فكل فقيه قال ، وفقهاء كثيرون، وبالجملـة فكل فقيه قال 
بإباحة الشـركات المعاصـرة يلزمه القول بجواز الشـخصية الحكمية. وممـن صرح بإباحة بإباحة الشـركات المعاصـرة يلزمه القول بجواز الشـخصية الحكمية. وممـن صرح بإباحة 
الشـخصية الحكمية من جهـات الفتو الجماعية هيئة المحاسـبة والمراجعة في البحرين، الشـخصية الحكمية من جهـات الفتو الجماعية هيئة المحاسـبة والمراجعة في البحرين، 

وذلك في المعايير الشرعية وذلك في المعايير الشرعية ١٦٧١٦٧ – – ١٦٨١٦٨.
منهم: د. عيسـى عبده في كتابه: العقود الشـرعية ٢٥٢٥، وتقي الدين النبهاني في كتابه: النظام ، وتقي الدين النبهاني في كتابه: النظام  منهم: د. عيسـى عبده في كتابه: العقود الشـرعية    (٢)
االقتصادي في اإلسـالم االقتصادي في اإلسـالم ١٧٠١٧٠. وينظر: الشـخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد . وينظر: الشـخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد 

الرزين الرزين ٢٠٦٢٠٦.



١٨٢١٨٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

للشـركة مـن المعامالت الحادثة التي لم يرد بشـأنها حكم صريـح؛ فتكون مباحة بناء للشـركة مـن المعامالت الحادثة التي لم يرد بشـأنها حكم صريـح؛ فتكون مباحة بناء 
على هذا األصل العظيمعلى هذا األصل العظيم(١).

الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: قيـاس الشـخصية الحكمية في الشـركة على شـخصية الدولة  قيـاس الشـخصية الحكمية في الشـركة على شـخصية الدولة 
والوقف والمسـجد بجامع صحة التصرف مع عدم التكليف في كل منها، وبيان ذلك والوقف والمسـجد بجامع صحة التصرف مع عدم التكليف في كل منها، وبيان ذلك 
أن الوقف والمسـجد والدولة لها قابلية األخذ واإلعطاء واإلقراض واالقتراض وغير أن الوقف والمسـجد والدولة لها قابلية األخذ واإلعطاء واإلقراض واالقتراض وغير 
ا حقيقة، فدل ذلك على إثبات  ا حقيقة، فدل ذلك على إثبات ذلك من المعامالت والحقوق مع كونها ليست أشخاصً ذلك من المعامالت والحقوق مع كونها ليست أشخاصً

شخصية معنوية لهاشخصية معنوية لها(٢).
ونوقش:ونوقش:

ا، وذلك أن شخصية الدولة  ا، وذلك أن شخصية الدولة بوجود الفارق بين األصل والفرع مما يجعل القياس فاسدً بوجود الفارق بين األصل والفرع مما يجعل القياس فاسدً
والوقف والمسجد من ضرورات وجودها فال يتصور وجود هذه الجهات دون أن يكون لها والوقف والمسجد من ضرورات وجودها فال يتصور وجود هذه الجهات دون أن يكون لها 

شخصية؛ بخالف الشركة إذ يمكن وجودها دون أن يكون لها شخصية مستقلةشخصية؛ بخالف الشركة إذ يمكن وجودها دون أن يكون لها شخصية مستقلة(٣).
وأجيـب:وأجيـب: بـأن الشـركات المعاصـرة  بـأن الشـركات المعاصـرة – – فـي أغلبهـا فـي أغلبهـا – – ال يمكـن تصورها دون ال يمكـن تصورها دون 

شخصية؛ فأصبح وجود الشخصية من ضروراتها كالدولة والوقف والمسجدشخصية؛ فأصبح وجود الشخصية من ضروراتها كالدولة والوقف والمسجد(٤).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

ل ألصحاب القول الثاني بما يأتي: ل ألصحاب القول الثاني بما يأتي:واستُدِ واستُدِ
ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين ٢٠٦٢٠٦. ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين    (١)

ينظـر: الشـركات فـي الفقه اإلسـالمي، علي الخفيـف ٣٢٣٢-٣٤٣٤، والشـركات في الشـريعة ، والشـركات في الشـريعة  ينظـر: الشـركات فـي الفقه اإلسـالمي، علي الخفيـف    (٢)
للشـركات  الحكميـة  والشـخصية  للشـركات ،  الحكميـة  والشـخصية   ،٢١٧٢١٧/١-٢١٩٢١٩ الخيـاط  د.عبد العزيـز  الخيـاط اإلسـالمية،  د.عبد العزيـز  اإلسـالمية، 

المعاصرة، د. أحمد الرزين المعاصرة، د. أحمد الرزين ٢٢١٢٢١.
ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين ٢٢١٢٢١. ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين    (٣)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٨٣١٨٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليل األول:الدليل األول: ما روته عائشة  ما روته عائشة – – رضي الله عنها رضي الله عنها – – أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من أحدث «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»(١). . 

وجه الداللة:وجه الداللة:
أن الشـخصية الحكمية للشـركة أمر محدث وال نظير له في الشـريعةأن الشـخصية الحكمية للشـركة أمر محدث وال نظير له في الشـريعة(٢)، فكان ، فكان 

ا على من أحدثه. ا على من أحدثه.مردودً مردودً
ونوقش:ونوقش:

عـدم التسـليم بـأن الشـخصية الحكميـة ال نظير لهـا في الشـريعة، فقد عـدم التسـليم بـأن الشـخصية الحكميـة ال نظير لهـا في الشـريعة، فقد   – –١
ثبتت الشـخصية للدولة والوقف والمسـجد، فدل ذلـك على وجودها ثبتت الشـخصية للدولة والوقف والمسـجد، فدل ذلـك على وجودها 

وثبوتها.وثبوتها.
 أن الشـخصية الحكمية ضرب من ضـروب المعامالت، وقد تقرر لد أن الشـخصية الحكمية ضرب من ضـروب المعامالت، وقد تقرر لد  – –٢

العلماء: أن األصل في هذا الباب الحل واإلباحةالعلماء: أن األصل في هذا الباب الحل واإلباحة(٣).
الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: أن الشـخصية الحكمية للشـركة فيها ظلـم وأكل ألموال الناس  أن الشـخصية الحكمية للشـركة فيها ظلـم وأكل ألموال الناس 

بالباطل؛ وذلك من وجهين:بالباطل؛ وذلك من وجهين:
الوجه األول:الوجه األول: أن الشخصية الحكمية ينتج عنها المسؤولية المحدودة فال يكون  أن الشخصية الحكمية ينتج عنها المسؤولية المحدودة فال يكون 
الشـركاء مسـؤولين عن ديون الشـركة إال بقدر ما يملكون من أموال فيها، وهذا ظلم الشـركاء مسـؤولين عن ديون الشـركة إال بقدر ما يملكون من أموال فيها، وهذا ظلم 
رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ١٨٤١٨٤/٣، ،  رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود    (١)
رقـم رقـم ٢٦٩٧٢٦٩٧، ومسـلم، كتاب األقضيـة، باب نقض األحـكام الباطلـة ورد محدثات األمور ، ومسـلم، كتاب األقضيـة، باب نقض األحـكام الباطلـة ورد محدثات األمور 

١٣٢١٣٢/٥ رقم  رقم ١٧١٨١٧١٨، ولفظ مسلم: «ما ليس منه...».، ولفظ مسلم: «ما ليس منه...».
ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين ٢٢٤٢٢٤. ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين    (٢)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٣)



١٨٤١٨٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

للدائنين وأكل ألموالهم بغير حقللدائنين وأكل ألموالهم بغير حق(١).
ونوقش:ونوقش:

بـأن الدائنيـن كانـوا على علـم بهذه المسـؤولية المحـدودة عنـد تعاقدهم مع بـأن الدائنيـن كانـوا على علـم بهذه المسـؤولية المحـدودة عنـد تعاقدهم مع 
الشركةالشركة(٢)، وقد دخلوا في ذلك برضاهم ورغبتهم.، وقد دخلوا في ذلك برضاهم ورغبتهم.

الوجـه الثانـي:الوجـه الثانـي: أن الشـخصية الحكمية فيها ظلم لدائني الشـركاء الشـخصيين  أن الشـخصية الحكمية فيها ظلم لدائني الشـركاء الشـخصيين 
ا علـى غيرهم من الدائنين  ا علـى غيرهم من الدائنين وذلك أن الشـخصية الحكمية تجعل لدائني الشـركة امتيازً وذلك أن الشـخصية الحكمية تجعل لدائني الشـركة امتيازً

الشخصيين للشركاء في أموال الشركة وهذا منافٍ للعدلالشخصيين للشركاء في أموال الشركة وهذا منافٍ للعدل(٣).
ونوقش:ونوقش:

أن هـذا االمتيـاز له مبرر مقبول وهو مـا يتوفر فيه من مصلحة حفظ حق أن هـذا االمتيـاز له مبرر مقبول وهو مـا يتوفر فيه من مصلحة حفظ حق   – –١
من يتعامل مع هذه الشركة.من يتعامل مع هذه الشركة.

أن هـذا االمتيـاز لـه نظائـر فـي الشـريعة، كامتيـاز الديـن برهـن علـى  أن هـذا االمتيـاز لـه نظائـر فـي الشـريعة، كامتيـاز الديـن برهـن علـى -   -٢
الديـن المرسـل، وامتياز مـن وجد حقه عنـد رجل قد أفلـس على بقية الديـن المرسـل، وامتياز مـن وجد حقه عنـد رجل قد أفلـس على بقية 

الغرماءالغرماء(٤).
الترجيح:الترجيح:

الراجح الراجح – – والله أعلم والله أعلم – – القول بمشروعية الشخصية الحكمية للشركات، وذلك القول بمشروعية الشخصية الحكمية للشركات، وذلك 
لألسباب اآلتية:لألسباب اآلتية:

ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين ٢٢٤٢٢٤، ، ٢٢٥٢٢٥. ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين    (١)
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)

ينظر: المرجع السابق ٢٢٦٢٢٦. ينظر: المرجع السابق    (٣)

ينظر: المرجع السابق ٢٢٣٢٢٣. ينظر: المرجع السابق    (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٨٥١٨٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

قـوة أدلة هذا القول وسـالمتها من المناقشـات المؤثـرة، وضعف أدلة قـوة أدلة هذا القول وسـالمتها من المناقشـات المؤثـرة، وضعف أدلة   – –١
القول الثاني لورود المناقشات القوية عليها.القول الثاني لورود المناقشات القوية عليها.

أن الشـركات تنعقـد علـى حسـب مـا يعتـاده النـاس ويحتاجونه وهي أن الشـركات تنعقـد علـى حسـب مـا يعتـاده النـاس ويحتاجونه وهي   – –٢
مبنية على التوسـعة والمسـامحةمبنية على التوسـعة والمسـامحة(١)، ومما اعتاده النـاس في هذا الزمان ، ومما اعتاده النـاس في هذا الزمان 

واحتاجوه اعتبار الشخصية الحكمية في الشركات.واحتاجوه اعتبار الشخصية الحكمية في الشركات.
وبناء على القول بالشخصية الحكمية للشركات فإن من أهم ثمرات الشخصية وبناء على القول بالشخصية الحكمية للشركات فإن من أهم ثمرات الشخصية 
الحكمية المسـؤولية المحـدودةالحكمية المسـؤولية المحـدودة(٢)، وقد اختلـف العلماء المعاصرون في مشـروعية ، وقد اختلـف العلماء المعاصرون في مشـروعية 

المسؤولية المحدودة على أقوال:المسؤولية المحدودة على أقوال:
ا، وهذا رأي  ا، وهذا رأي  أن المسـؤولية المحدودة في الشـركات مباحة شرعً القول األول:القول األول: أن المسـؤولية المحدودة في الشـركات مباحة شرعً

جمهور العلماء المعاصرينجمهور العلماء المعاصرين(٣).
ينظر: نظرية األجور في الفقه اإلسـالمي، د. أحمد حسـن ٣١٢٣١٢، والفقه اإلسـالمي وأدلته، ، والفقه اإلسـالمي وأدلته،  ينظر: نظرية األجور في الفقه اإلسـالمي، د. أحمد حسـن    (١)

د.  وهبه الزحيلي د.  وهبه الزحيلي ٨٨٣٨٨٣/٤، ، ٨٨٤٨٨٤.
البنوك التي تسـير على طريقة ديليتش تكون المسؤولية فيها محدودة كما تقدم، والشخصية  البنوك التي تسـير على طريقة ديليتش تكون المسؤولية فيها محدودة كما تقدم، والشخصية    (٢)

المعنوية للشركة التجارية، د. محمود بريري المعنوية للشركة التجارية، د. محمود بريري ١٠٦١٠٦.
ومنهـم الشـيخ علي الخفيف في كتابه: الشـركات ١٢٧١٢٧، ود. عبد العزيـز الخياط في كتابه: ، ود. عبد العزيـز الخياط في كتابه:  ومنهـم الشـيخ علي الخفيف في كتابه: الشـركات    (٣)
الشركات الشركات ٢٣٧٢٣٧/٢-٢٣٩٢٣٩، ود. محمد القري في بحثه: الشخصية االعتبارية ذات المسؤولية ، ود. محمد القري في بحثه: الشخصية االعتبارية ذات المسؤولية 
المحدودة المنشـور في مجلة دراسـات اقتصادية إسـالمية، العدد الثاني، المجلد الخامس المحدودة المنشـور في مجلة دراسـات اقتصادية إسـالمية، العدد الثاني، المجلد الخامس 
١٤١٩١٤١٩هـ، ص هـ، ص ٩، ود. أحمد الرزين في رسـالته الشـخصية الحكمية للشـركات المعاصرة ، ود. أحمد الرزين في رسـالته الشـخصية الحكمية للشـركات المعاصرة 
ا  ا ، وممن اختار هذا القول مجمع الفقه اإلسـالمي ونص قرارهم: «ال مانع شرعً ٢٨٦٢٨٦، ، ٢٨٧٢٨٧، وممن اختار هذا القول مجمع الفقه اإلسـالمي ونص قرارهم: «ال مانع شرعً
من إنشـاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها...» قرارات وتوصيات مجمع من إنشـاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها...» قرارات وتوصيات مجمع 
الفقه اإلسـالمي الفقه اإلسـالمي ١٣٧١٣٧، واختارت هذا القول هيئة المحاسـبة والمراجعة المالية في المعايير ، واختارت هذا القول هيئة المحاسـبة والمراجعة المالية في المعايير 

الشرعية الشرعية ١٦٨١٦٨.



١٨٦١٨٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القول الثاني:القول الثاني: أن المسؤولية المحدودة ال تجوز أن المسؤولية المحدودة ال تجوز(١).
ـا  ـا  أن المسـؤولية المحـدودة جائـزة إذا كان المجتمـع محتاجً القـول الثالـث:القـول الثالـث: أن المسـؤولية المحـدودة جائـزة إذا كان المجتمـع محتاجً
لها، إما بسـبب ضخامة بعض المشـاريع أو كثرة عدد المسـاهمين كما في الشـركات لها، إما بسـبب ضخامة بعض المشـاريع أو كثرة عدد المسـاهمين كما في الشـركات 

المساهمةالمساهمة(٢).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:

استدل أصحاب القول األول بما يأتي:استدل أصحاب القول األول بما يأتي:
الدليل األول:الدليل األول: أن األصل في الشـروط الحل واإلباحة، والمسؤولية المحدودة  أن األصل في الشـروط الحل واإلباحة، والمسؤولية المحدودة 
شـرط مـن الشـروط فـي العقـد واألصـل صحتها مـادام فيهـا مصلحـة للشـركاء أو شـرط مـن الشـروط فـي العقـد واألصـل صحتها مـادام فيهـا مصلحـة للشـركاء أو 

بعضهمبعضهم(٣).
الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: أن تحديد المسـؤولية معلوم للمتعاملين مع الشـركة وبحصول  أن تحديد المسـؤولية معلوم للمتعاملين مع الشـركة وبحصول 

العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركةالعلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة(٤)، فدل ذلك على إباحتها.، فدل ذلك على إباحتها.
وممن قال بهذا القول د. صالح المرزوقي في كتابه: شـركة المسـاهمة في النظام السـعودي  وممن قال بهذا القول د. صالح المرزوقي في كتابه: شـركة المسـاهمة في النظام السـعودي    (١)
٢٧٥٢٧٥، وينظر: مسـؤولية الشركاء في الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وينظر: مسـؤولية الشركاء في الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة 
في النظام والفقه، عبد المحسـن الزكري في النظام والفقه، عبد المحسـن الزكري ٢١٥٢١٥، ومسـؤولية الشـريك في الشـركة، د. خالد ، ومسـؤولية الشـريك في الشـركة، د. خالد 

الماجد الماجد ٢٥١٢٥١.
وإليه يميل د. محمد الصديق الضرير كما في تعقيبه على مقال د. القري في مجلة دراسـات  وإليه يميل د. محمد الصديق الضرير كما في تعقيبه على مقال د. القري في مجلة دراسـات    (٢)
اقتصادية إسالمية، العدد الثاني، المجلد الخامس اقتصادية إسالمية، العدد الثاني، المجلد الخامس ٦٣٦٣، وينظر: الشخصية الحكمية للشركات ، وينظر: الشخصية الحكمية للشركات 

المعاصرة، د. أحمد الرزين المعاصرة، د. أحمد الرزين ٢٧٥٢٧٥، ، ٢٧٦٢٧٦.
ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد ٢٥٣٢٥٣، والشخصية الحكمية للشركات ، والشخصية الحكمية للشركات  ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد    (٣)

المعاصرة، د.أحمد الرزين المعاصرة، د.أحمد الرزين ٢٧٦٢٧٦.
ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ١٣٧١٣٧. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي    (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٨٧١٨٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليـل الثالث:الدليـل الثالث: أن العمـل بالمسـؤولية المحدودة يترتب عليـه تحقق مصالح  أن العمـل بالمسـؤولية المحدودة يترتب عليـه تحقق مصالح 
كبيرة للشركة والشركاء، والشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلهاكبيرة للشركة والشركاء، والشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها(١).

ونوقش:ونوقش:
بأنه مع وجود المصلحة في المسـؤولية المحدودة إال أنها تحتوي على مفاسد بأنه مع وجود المصلحة في المسـؤولية المحدودة إال أنها تحتوي على مفاسد 
أعظـم مـن تلك المصالـح، والقاعـدة أن درء المفاسـد أولى من جلـب المصالحأعظـم مـن تلك المصالـح، والقاعـدة أن درء المفاسـد أولى من جلـب المصالح(٢)، ، 
ومن تلك المفاسـد أن الدائن للشـركة قد يفقد كل الدين أوبعضه إذا أعلنت الشـركة ومن تلك المفاسـد أن الدائن للشـركة قد يفقد كل الدين أوبعضه إذا أعلنت الشـركة 
إفالسـها فال يبقى له إال ما يباع من أصول الشـركة عند التصفيـة، وال يحق له الرجوع إفالسـها فال يبقى له إال ما يباع من أصول الشـركة عند التصفيـة، وال يحق له الرجوع 

على الشركاء بشيء من حقهعلى الشركاء بشيء من حقه(٣).
ويجاب:ويجاب:

بأن الشـركاء قد دخلوا في الشـركة مع علمهم بكونها ذات مسؤولية محدودة، بأن الشـركاء قد دخلوا في الشـركة مع علمهم بكونها ذات مسؤولية محدودة، 
وقد رضوا بذلك فزال المحذور والقاعدة الفقهية المقررة أن الرضا بالشـيء رضا بما وقد رضوا بذلك فزال المحذور والقاعدة الفقهية المقررة أن الرضا بالشـيء رضا بما 
ينظر: الكامل في قانون الشركات، د. إلياس ناصيف ١٣٥١٣٥/٢، ، ١٣٦١٣٦، ومسؤولية الشريك في ، ومسؤولية الشريك في  ينظر: الكامل في قانون الشركات، د. إلياس ناصيف    (١)
الشـركة، د.خالد الماجد الشـركة، د.خالد الماجد ٢٥٢٢٥٢، ، ٢٥٣٢٥٣، والشـخصية الحكمية للشركات المعاصرة د.  أحمد ، والشـخصية الحكمية للشركات المعاصرة د.  أحمد 

الرزين الرزين ٢٧٦٢٧٦، ، ٢٧٧٢٧٧، ومن تلك المصالح التي يذكرونها للمسؤولية:، ومن تلك المصالح التي يذكرونها للمسؤولية:
الشركة. تلحق  قد  التي  الخسائر  ضد  الخاصة  والمساهمين  الشركاء  أموال  الشركة.حماية  تلحق  قد  التي  الخسائر  ضد  الخاصة  والمساهمين  الشركاء  أموال  حماية   – –١

أن هذا المبدأ يسـاهم في تحقيق مصالح المجتمع بإنشـاء الشركات الكبر التي أن هذا المبدأ يسـاهم في تحقيق مصالح المجتمع بإنشـاء الشركات الكبر التي   – –٢
تخـدم البـالد والعباد ويصعب قيامهـا بجهود فرديـة وأموال قليلة ويخشـى الناس تخـدم البـالد والعباد ويصعب قيامهـا بجهود فرديـة وأموال قليلة ويخشـى الناس 
مـن المسـاهمة فيها مـا لم تكن المسـؤولية فيها محـدودة، فإذا جعلت المسـؤولية مـن المسـاهمة فيها مـا لم تكن المسـؤولية فيها محـدودة، فإذا جعلت المسـؤولية 
محدودة حصلت مصلحة قيام هذه الشركات وانتفاع الناس منها وحصلت مصلحة محدودة حصلت مصلحة قيام هذه الشركات وانتفاع الناس منها وحصلت مصلحة 

المساهمين في حمايتهم من اإلفالس. ينظر: المراجع السابقة.المساهمين في حمايتهم من اإلفالس. ينظر: المراجع السابقة.
ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١١٧١١٧، واألشباه والنظائر البن نجيم ، واألشباه والنظائر البن نجيم ٩٠٩٠، ، ٩١٩١. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي    (٢)

ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد ٢٥١٢٥١، والشخصية الحكمية للشركات ، والشخصية الحكمية للشركات  ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد    (٣)
المعاصرة د. الرزينالمعاصرة د. الرزين٢٧٧٢٧٧.



١٨٨١٨٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

يتولد منهيتولد منه(١).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
الدليـل األول:الدليـل األول: ما روته عائشـة  ما روته عائشـة – – رضي الله عنهـا رضي الله عنهـا – – أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «الخراج «الخراج 

بالضمـان»بالضمـان»(٢). . 
ومـا رواه عبد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص ومـا رواه عبد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص – – رضـي اللـه عنهمـا رضـي اللـه عنهمـا – – قـال: قال قـال: قال 
رسـول  الله  ملسو هيلع هللا ىلص: رسـول  الله  ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يحل سـلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم تضمن...»«ال يحل سـلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم تضمن...» 

الحديثالحديث(٣). . 
ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١٨٢١٨٢. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي    (١)

ا فاسـتعمله ثم وجـد به عيبًا  رواه أبـو داود في سـننه، كتـاب البيوع، باب فيمن اشـتر عبدً ا فاسـتعمله ثم وجـد به عيبًا   رواه أبـو داود في سـننه، كتـاب البيوع، باب فيمن اشـتر عبدً  (٢)
٣٠٢٣٠٢/٩ – – ٣٠٤٣٠٤ رقـم  رقـم ٣٥٠٣٣٥٠٣، والترمـذي فـي جامعـه، كتـاب البيـوع، بـاب ما جـاء فيمن ، والترمـذي فـي جامعـه، كتـاب البيـوع، بـاب ما جـاء فيمن 
يشـتري العبد ويسـتغله ثـم يجد به عيبًـا يشـتري العبد ويسـتغله ثـم يجد به عيبًـا ٥٧٥٥٧٥/٤ – – ٥٧٧٥٧٧ رقم  رقم ١٢٨٥١٢٨٥ – – ١٢٨٦١٢٨٦، والنسـائي ، والنسـائي 
في سننه، كتاب البيوع. باب الخراج بالضمان في سننه، كتاب البيوع. باب الخراج بالضمان ٢٥٤٢٥٤/٧ – – ٢٥٥٢٥٥ رقم  رقم ٤٤٩٠٤٤٩٠، وابن ماجه في ، وابن ماجه في 
سـننه، كتـاب التجارات، باب الخراج بالضمان سـننه، كتـاب التجارات، باب الخراج بالضمان ٥٧٥٧/٣ رقـم  رقـم ٢٢٤٢٢٢٤٢ – – ٢٢٤٣٢٢٤٣، وقد اختلف ، وقد اختلف 
العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، قال ابن حجر: «رواه الخمسة وضعفه البخاري العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، قال ابن حجر: «رواه الخمسة وضعفه البخاري 
وأبـو  داود وصححه الترمذي وابـن خزيمة وابن حبان والحاكم وابـن القطان» بلوغ المرام وأبـو  داود وصححه الترمذي وابـن خزيمة وابن حبان والحاكم وابـن القطان» بلوغ المرام 
١٧٢١٧٢، حديـث رقـم ، حديـث رقـم ٨٣٩٨٣٩، قـال الترمذي في جامعـه بعد ذكره لهذا الحديـث: «هذا حديث ، قـال الترمذي في جامعـه بعد ذكره لهذا الحديـث: «هذا حديث 
حسـن صحيح، وقد روي من غيـر هذا الوجه والعمل على هذا عنـد أهل العلم» حسـن صحيح، وقد روي من غيـر هذا الوجه والعمل على هذا عنـد أهل العلم» ٦٧٥٦٧٥/٤، ، 
وقال اإلمام أبو حاتم الرازي: «ليس هذا إسناد تقوم به الحجة... غير أني أقول به ألنه أصلح وقال اإلمام أبو حاتم الرازي: «ليس هذا إسناد تقوم به الحجة... غير أني أقول به ألنه أصلح 
مـن آراء الرجـال» الجرح والتعديل مـن آراء الرجـال» الجرح والتعديل ٣٤٧٣٤٧/٨، وقد حسـنه الشـيخ األلباني فـي إرواء الغليل ، وقد حسـنه الشـيخ األلباني فـي إرواء الغليل 

.١٥٨١٥٨/٥
رواه أبـو داود في سـننه، كتـاب البيوع، باب في الرجـل يبيع ما ليس عنـده ٢٩١٢٩١/٩-٢٩٣٢٩٣  رواه أبـو داود في سـننه، كتـاب البيوع، باب في الرجـل يبيع ما ليس عنـده    (٣)
رقـم رقـم ٣٤٩٩٣٤٩٩، والترمـذي في جامعه، كتاب البيوع، باب ما جاء فـي كراهة بيع ما ليس عندك ، والترمـذي في جامعه، كتاب البيوع، باب ما جاء فـي كراهة بيع ما ليس عندك 

= ٤٩٣٤٩٣/٤ رقم  رقم ١٢٣٤١٢٣٤، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع وهو أن يقول ، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع وهو أن يقول 



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٨٩١٨٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وجه الداللة من الحديثين:وجه الداللة من الحديثين:
أن الحديثين يدالن على عدم صحة المسؤولية المحدودة وذلك ألن المسؤولية أن الحديثين يدالن على عدم صحة المسؤولية المحدودة وذلك ألن المسؤولية 
المحـدودة تجعـل الشـركاء يغنمون ويربحون، وفـي الوقت ذاته ال يغرمون شـيئًا إال المحـدودة تجعـل الشـركاء يغنمون ويربحون، وفـي الوقت ذاته ال يغرمون شـيئًا إال 
بقدر أسـهمهم في الشـركة، وهذا مخالف للحديثين، فالحديـث األول جعل الخراج بقدر أسـهمهم في الشـركة، وهذا مخالف للحديثين، فالحديـث األول جعل الخراج 
وهو ما ينتج عن العين أو التجارة من أرباح ومكاسـب في مقابل ضمان خسـائر تلك وهو ما ينتج عن العين أو التجارة من أرباح ومكاسـب في مقابل ضمان خسـائر تلك 
التجـارةالتجـارة(١)، وفـي معناه الحديث الثاني فقد دل على أن الربح مرتبط بالضمان وتحمل ، وفـي معناه الحديث الثاني فقد دل على أن الربح مرتبط بالضمان وتحمل 

المسؤولية الكاملة، وهذا كله منافٍ للمسؤولية المحدودة فدل على بطالنها.المسؤولية الكاملة، وهذا كله منافٍ للمسؤولية المحدودة فدل على بطالنها.
ويناقش:ويناقش:

بـأن الشـركات الحديثـة ذات المسـؤولية المحـدودة لديهـا من القـوة المالية بـأن الشـركات الحديثـة ذات المسـؤولية المحـدودة لديهـا من القـوة المالية 
والضمانـات مـا يجعلهـا غير محتاجـة للمسـؤولية المطلقة إضافـة إلى مـا تلزمها به والضمانـات مـا يجعلهـا غير محتاجـة للمسـؤولية المطلقة إضافـة إلى مـا تلزمها به 
طع من  طع من األنظمـة مـن قيـود تحفظ حقـوق الدائنين، ومن ذلـك االحتياطي الذي يُسـتقْ األنظمـة مـن قيـود تحفظ حقـوق الدائنين، ومن ذلـك االحتياطي الذي يُسـتقْ
األرباح ويدخر للظروف الطارئة، فليست كل األرباح توزع على الشركاء، وما دام أن األرباح ويدخر للظروف الطارئة، فليست كل األرباح توزع على الشركاء، وما دام أن 
، وتؤخذ منه الضمانات فال مانع من تقييد المسؤولية لكون الخراج والربح  ، وتؤخذ منه الضمانات فال مانع من تقييد المسؤولية لكون الخراج والربح الربح مقيدٌ الربح مقيدٌ

ا. ا أيضً ا، فكان الضمان مقيدً ا.مقيدً ا أيضً ا، فكان الضمان مقيدً مقيدً
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن المسؤولية المحدودة مشتملة على أكل أموال الناس بالباطل؛  أن المسؤولية المحدودة مشتملة على أكل أموال الناس بالباطل؛ 
ألن المتعاملين مع الشركة قد تذهب عليهم ديونهم إذا كانت أكثر من رأس مال الشركة ألن المتعاملين مع الشركة قد تذهب عليهم ديونهم إذا كانت أكثر من رأس مال الشركة 
أبيعك هذه السـلعة إلى شـهر بكذا وإلى شـهرين بكذا ٢٩٥٢٩٥/٧ رقم  رقم ٤٦٣٤٦٣، وابن ماجه بلفظ ، وابن ماجه بلفظ  أبيعك هذه السـلعة إلى شـهر بكذا وإلى شـهرين بكذا =   =
مقـارب لهـذا اللفـظ، كتاب التجـارات، باب النهي عن بيـع ما ليس عندك وعـن ربح ما لم مقـارب لهـذا اللفـظ، كتاب التجـارات، باب النهي عن بيـع ما ليس عندك وعـن ربح ما لم 
يضمـن يضمـن ٣١٣١/٣ رقـم  رقـم ٢١٨٨٢١٨٨، قـال الترمـذي: «هذا حديث حسـن صحيح» جامـع الترمذي ، قـال الترمـذي: «هذا حديث حسـن صحيح» جامـع الترمذي 
٤٩٤٤٩٤/٤، وقال النووي في المجموع: «رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة» ، وقال النووي في المجموع: «رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة» 

.٣٣٤٣٣٤/٢٩٢٩ وصححه شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاو ، ٢٦٣٢٦٣/٩، وصححه شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاو
ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ٢٥٨٢٥٨. ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير    (١)



١٩٠١٩٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بحجة أن المسؤولية محدودةبحجة أن المسؤولية محدودة(١).
ويناقش:ويناقش:

أن المتعاملين مع الشـركات ذات المسؤولية المحدودة قد دخلوا على أن المتعاملين مع الشـركات ذات المسؤولية المحدودة قد دخلوا على   – –١
علم بأنها ذات مسؤولية محدودة ورضوا بذلك، وهذا الرضا ينافي أكل علم بأنها ذات مسؤولية محدودة ورضوا بذلك، وهذا الرضا ينافي أكل 

المال بالباطلالمال بالباطل(٢).
أن ذهـاب أمـوال المتعاملين مع هذه الشـركات مسـتبعدٌ جـدا، وذلك أن ذهـاب أمـوال المتعاملين مع هذه الشـركات مسـتبعدٌ جـدا، وذلك   – –٢
لكون هذه الشـركات قوية ماليا ولديها ضمانات تفرضها عليها األنظمة لكون هذه الشـركات قوية ماليا ولديها ضمانات تفرضها عليها األنظمة 
الحكوميـة لحفـظ حقـوق النـاس، ومـن ذلـك اسـتقطاع االحتياطي، الحكوميـة لحفـظ حقـوق النـاس، ومـن ذلـك اسـتقطاع االحتياطي، 
وإلـزام الشـركة بالتصفية إذا بلغت الخسـائر نسـبة معينة مـن رأس مال وإلـزام الشـركة بالتصفية إذا بلغت الخسـائر نسـبة معينة مـن رأس مال 
الشـركة تحددها بعـض األنظمة بـ الشـركة تحددها بعـض األنظمة بـ ٥٠٥٠% وبعضهـا % وبعضهـا ٧٥٧٥%، إضافة إلى أن %، إضافة إلى أن 
للدائنيـن جميع أصول الشـركة في حال إفالسـها لكي يسـتوفوا جميع للدائنيـن جميع أصول الشـركة في حال إفالسـها لكي يسـتوفوا جميع 

مستحقاتهممستحقاتهم(٣)، فهذه الضمانات تمنع أكل أموال الناس بالباطل.، فهذه الضمانات تمنع أكل أموال الناس بالباطل.
أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:

واستدل أصحاب القول الثالث:واستدل أصحاب القول الثالث:
بأن الفقهاء يقررون بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةبأن الفقهاء يقررون بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(٤).

ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد ٢٥١٢٥١، والشخصية الحكمية للشركات ، والشخصية الحكمية للشركات  ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد    (١)
المعاصرة، د.أحمد الرزين المعاصرة، د.أحمد الرزين ٢٨١٢٨١.

ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين ٢٨١٢٨١. ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين    (٢)
ينظـر: الموجـز في القانـون التجـاري، د. أكثم الخولي ٥٩٠٥٩٠/١، ومسـؤولية الشـريك في ، ومسـؤولية الشـريك في  ينظـر: الموجـز في القانـون التجـاري، د. أكثم الخولي    (٣)

الشركة، د. الماجد الشركة، د. الماجد ٢٤٥٢٤٥-٢٥٥٢٥٥.
ينظـر: المنثـور فـي القواعـد للزركشـي ٢٤٢٤/٢، ، ٢٥٢٥، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ١١٧١١٧، ،  ينظـر: المنثـور فـي القواعـد للزركشـي    (٤)

واألشباه والنظائر البن نجيم واألشباه والنظائر البن نجيم ٩١٩١، ، ٩٢٩٢، وشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا ، وشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا ٢٠٩٢٠٩.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٩١١٩١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والحاجـة إذا عمـت كانت كالضرورةوالحاجـة إذا عمـت كانت كالضرورة(١)، ووجه ذلـك هنا أن األمة بحاجة إلى ، ووجه ذلـك هنا أن األمة بحاجة إلى 
هـذه الشـركات الضخمة ذات المسـؤولية المحـدودة؛ لما تقوم به مـن أعمال يعجز هـذه الشـركات الضخمة ذات المسـؤولية المحـدودة؛ لما تقوم به مـن أعمال يعجز 
عنهـا كثير مـن األفراد والدول، فلـو قيل: بأن المسـؤولية تلحق األفـراد في أموالهم عنهـا كثير مـن األفراد والدول، فلـو قيل: بأن المسـؤولية تلحق األفـراد في أموالهم 
م على المسـاهمة خشـية من أن  دِ قْ ا من الناس لن يُ م على المسـاهمة خشـية من أن الخاصـة خارج الشـركة فإن كثيـرً دِ قْ ا من الناس لن يُ الخاصـة خارج الشـركة فإن كثيـرً

يلحقه الضمانيلحقه الضمان(٢).
ويناقش:ويناقش:

: بأن هذا البلد  : بأن هذا البلد بأن ضبط الحاجة في هذا المجال فيه عسر فهل يقال مثالً بأن ضبط الحاجة في هذا المجال فيه عسر فهل يقال مثالً  – –١
فيه من شـركات األلبان مـا يكفي فيحرم على شـركة جديدة لأللبان أن فيه من شـركات األلبان مـا يكفي فيحرم على شـركة جديدة لأللبان أن 
تكون ذات مسـؤولية محدودة؟! فالقول بذلك ال ينضبط وال تستقيم به تكون ذات مسـؤولية محدودة؟! فالقول بذلك ال ينضبط وال تستقيم به 

.الفتو.الفتو
ال يسـلم بـأن األفراد لن يشـاركوا إذا كانت المسـؤولية غيـر محدودة، ال يسـلم بـأن األفراد لن يشـاركوا إذا كانت المسـؤولية غيـر محدودة،   – –٢
فكثيـر مـن الناس ينظر إلى نوع االسـتثمار دون التفات إلى المسـؤولية فكثيـر مـن الناس ينظر إلى نوع االسـتثمار دون التفات إلى المسـؤولية 

السيما مع وجود الضمانات والرقابة.السيما مع وجود الضمانات والرقابة.
الترجيح:الترجيح:

ا وال مانع من  ا وال مانع من أن المسـؤولية المحدودة سـائغة شـرعً الراجـح الراجـح – – واللـه أعلم واللـه أعلم – – أن المسـؤولية المحدودة سـائغة شـرعً
تطبيقها في الشركات، وذلك لألسباب اآلتية:تطبيقها في الشركات، وذلك لألسباب اآلتية:

قـوة أدلـة هـذا القول وسـالمتها مـن المناقشـة وضعـف أدلـة األقوال قـوة أدلـة هـذا القول وسـالمتها مـن المناقشـة وضعـف أدلـة األقوال   – –١
األخر؛ لورود المناقشات المؤثرة عليها.األخر؛ لورود المناقشات المؤثرة عليها.

ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١١٨١١٨. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي    (١)
ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين ٢٨٥٢٨٥ – – ٢٨٦٢٨٦. ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، د. أحمد الرزين    (٢)



١٩٢١٩٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن المسـؤولية المحـدودة ليسـت مطلقة من القيود، بل تأتي في سـياق أن المسـؤولية المحـدودة ليسـت مطلقة من القيود، بل تأتي في سـياق   – –٢
أنظمـة تحتف بها لتحفظ حقوق الناس وحقوق الشـركاء فتحقق بذلك أنظمـة تحتف بها لتحفظ حقوق الناس وحقوق الشـركاء فتحقق بذلك 
ا مصلحة المجتمع بتكوين  ا مصلحة المجتمع بتكوين مقصود الشريعة بحفظ الحقوق وتحقق أيضً مقصود الشريعة بحفظ الحقوق وتحقق أيضً

.الشركات الكبر.الشركات الكبر
وبناء على ما اخترته من مشروعية الشخصية الحكمية والمسؤولية المحدودة وبناء على ما اخترته من مشروعية الشخصية الحكمية والمسؤولية المحدودة 
فإن البنك التعاوني الذي يقوم على الشـخصية الحكمية والمسـؤولية المحدودة يعد فإن البنك التعاوني الذي يقوم على الشـخصية الحكمية والمسـؤولية المحدودة يعد 
شـركة مـن الشـركات الحديثـة التي يمكن أن تسـمى الشـركة التعاونيـة، ويكون لها شـركة مـن الشـركات الحديثـة التي يمكن أن تسـمى الشـركة التعاونيـة، ويكون لها 
مـن األحكام مثل ما للشـركات ذات الشـخصية الحكميـة والمسـؤولية المحدودة، مـن األحكام مثل ما للشـركات ذات الشـخصية الحكميـة والمسـؤولية المحدودة، 
والشـريعة  - ولله الحمد - تسـتوعب مثل هذه الشـركات وال تمنعها مادامت تحقق والشـريعة  - ولله الحمد - تسـتوعب مثل هذه الشـركات وال تمنعها مادامت تحقق 
ا من الشـركات  ا من الشـركات للنـاس مصالحهـم، ولذلـك فالفقهـاء المعاصرون قـد أباحـوا كثيرً للنـاس مصالحهـم، ولذلـك فالفقهـاء المعاصرون قـد أباحـوا كثيرً
ا بمبدأ أن  ا بمبدأ أن المعاصرة بعد أن تبين لهم عدم اشتمالها على محاذير شرعية واضحة أخذً المعاصرة بعد أن تبين لهم عدم اشتمالها على محاذير شرعية واضحة أخذً
الشركات تنعقد على حسب ما يعتاده الناس ويحتاجونه، إضافة إلى كونها مبنية على الشركات تنعقد على حسب ما يعتاده الناس ويحتاجونه، إضافة إلى كونها مبنية على 

التوسعة والمسامحةالتوسعة والمسامحة(١).
فـإن اعتـرض معترض على مـا ذكرته هنا مـن توصيف للبنـك التعاوني فقال: فـإن اعتـرض معترض على مـا ذكرته هنا مـن توصيف للبنـك التعاوني فقال: 
إن الغايـة من الشـركات بأنواعها التجارة وحصول المكاسـب، فكيـف تكون البنوك إن الغايـة من الشـركات بأنواعها التجارة وحصول المكاسـب، فكيـف تكون البنوك 

التعاونية من هذ النوع؟التعاونية من هذ النوع؟
ويجاب عن ذلك:ويجاب عن ذلك:

بـأن البنـك التعاوني وإن كان هدفـه التعاون واإلرفاق إال أنه يبحث عن شـيء بـأن البنـك التعاوني وإن كان هدفـه التعاون واإلرفاق إال أنه يبحث عن شـيء 
ا على تسـيير أعمالـه وامتالك احتياطيات ماليـة كافية للظروف  ا على تسـيير أعمالـه وامتالك احتياطيات ماليـة كافية للظروف مـن الربح ليكون قادرً مـن الربح ليكون قادرً
ينظر: الشركات في الفقه اإلسالمي، علي الخفيف ١٢٧١٢٧، والفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة ، والفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة  ينظر: الشركات في الفقه اإلسالمي، علي الخفيف    (١)

الزحيلي الزحيلي ٨٨٣٨٨٣/٤، ، ٨٨٤٨٨٤، ونظرية األجور في الفقه اإلسالمي، د. أحمد حسن ، ونظرية األجور في الفقه اإلسالمي، د. أحمد حسن ٣١٢٣١٢.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٩٣١٩٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الطارئة، فما دام يهدف إلى الربح ولو بشـكل قليل فال مانع من إدخاله في الشـركات، الطارئة، فما دام يهدف إلى الربح ولو بشـكل قليل فال مانع من إدخاله في الشـركات، 
ومـا يجـري في عقود التعاون مـن إرفاق وتعاون ال يخرجها عن موضوع الشـركات، ومـا يجـري في عقود التعاون مـن إرفاق وتعاون ال يخرجها عن موضوع الشـركات، 

لُ تحت الوكالة التي تتضمنها عقود الشركات. خُ دْ لُ تحت الوكالة التي تتضمنها عقود الشركات.وإنما يَ خُ دْ وإنما يَ
إضافة إلى ذلك فإن مشـابهة التعاون لشركة العنان في الصورة والمعنى يجعله إضافة إلى ذلك فإن مشـابهة التعاون لشركة العنان في الصورة والمعنى يجعله 

منها وإن قصد به التعاون؛ ألن ما قارب الشيء يعطى حكمه كما يقول الفقهاء.منها وإن قصد به التعاون؛ ألن ما قارب الشيء يعطى حكمه كما يقول الفقهاء.
فـإن قيـل: إن توزيـع األربـاح فـي البنـوك التعاونيـة يختلـف عن الشـركات، فـإن قيـل: إن توزيـع األربـاح فـي البنـوك التعاونيـة يختلـف عن الشـركات، 
فالشـركات يشـترط فيها توزيع األرباح بنسـب محددة متفق عليها فـي العقد بخالف فالشـركات يشـترط فيها توزيع األرباح بنسـب محددة متفق عليها فـي العقد بخالف 
البنوك التعاونية التي تمنح أعضاءها خدمات وال تفضل توزيع األرباح وهذا يدل على البنوك التعاونية التي تمنح أعضاءها خدمات وال تفضل توزيع األرباح وهذا يدل على 

اختالفها عن الشركات.اختالفها عن الشركات.
والجواب:والجواب:

أن هـذا األمـر ال يؤثر على صحة التوصيـف الفقهي فإن الربح يكون بحسـب أن هـذا األمـر ال يؤثر على صحة التوصيـف الفقهي فإن الربح يكون بحسـب 
ما يصطلح عليه المتشـاركون، فـإذا كان األعضاء يكتفون بالحصـول على الخدمات ما يصطلح عليه المتشـاركون، فـإذا كان األعضاء يكتفون بالحصـول على الخدمات 

ا بالغاية التعاونية اإلرفاقية التي قصدوها فال مانع من ذلك(١). ا بالغاية التعاونية اإلرفاقية التي قصدوها فال مانع من ذلكاعتبارً اعتبارً
ا مالية حينما تـزداد احتياطياتها وتتكون  ا مالية حينما تـزداد احتياطياتها وتتكون مـع أن البنـوك التعاونية قد توزع أرباحً مـع أن البنـوك التعاونية قد توزع أرباحً
لديهـا وفرة مالية، رغبة منها في تحفيز األعضاء، وتشـجيع غيرهم على االنضمام إلى لديهـا وفرة مالية، رغبة منها في تحفيز األعضاء، وتشـجيع غيرهم على االنضمام إلى 

البنك التعاوني.البنك التعاوني.
ا والبنك  ا والبنك فإن قال قائل: إن من شروط صحة الشركة أن يكون رأس المال معلومً فإن قال قائل: إن من شروط صحة الشركة أن يكون رأس المال معلومً
التعاونـي رأس مالـه غيـر معلوم؛ ألن المبـادئ التعاونية تنص علـى أن باب العضوية التعاونـي رأس مالـه غيـر معلوم؛ ألن المبـادئ التعاونية تنص علـى أن باب العضوية 
قـال اإلمام ابـن قدامة رحمه الله: «والربح على ما اصطلحا يعني في جميع أقسـام الشـركة  قـال اإلمام ابـن قدامة رحمه الله: «والربح على ما اصطلحا يعني في جميع أقسـام الشـركة    (١)

وال  خالف في ذلك في المضاربة المحضة...» المغني وال  خالف في ذلك في المضاربة المحضة...» المغني ١٣٨١٣٨/٧.



١٩٤١٩٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

مفتوحمفتوح(١)، فزيادة األعضاء أمر متوقع مما ينتج عنه زيادة في رأس المال فدل ذلك على ، فزيادة األعضاء أمر متوقع مما ينتج عنه زيادة في رأس المال فدل ذلك على 
اختالف البنك التعاوني عن الشركات.اختالف البنك التعاوني عن الشركات.

ويجاب عن ذلك:ويجاب عن ذلك:
ا  ا أن يكون ما يشـترك به الشخص محددً ا بأن المقصود بكون رأس المال معلومً ا أن يكون ما يشـترك به الشخص محددً بأن المقصود بكون رأس المال معلومً
ا له وللشـركة وهذا متحقق في البنوك التعاونية؛ ألن العضو يسـاهم بعدد معين  ا له وللشـركة وهذا متحقق في البنوك التعاونية؛ ألن العضو يسـاهم بعدد معين معلومً معلومً
مـن األسـهم وقيمتها محددة معلومة، وأما رأس مال الشـركة فهو أمـر قد يتغير ولكن مـن األسـهم وقيمتها محددة معلومة، وأما رأس مال الشـركة فهو أمـر قد يتغير ولكن 

مآله إلى العلم فعدم العلم به في الحال ال يضر.مآله إلى العلم فعدم العلم به في الحال ال يضر.
وعلى التسـليم بهـذا االعتراض فإن جهالـة رأس مال البنك معفـو عنها؛ ألن وعلى التسـليم بهـذا االعتراض فإن جهالـة رأس مال البنك معفـو عنها؛ ألن 
هـدف البنـك التعاون واإلرفاق فيسـوغ فيه ما ال يسـوغ في غيره، ولذلك تسـامحت هـدف البنـك التعاون واإلرفاق فيسـوغ فيه ما ال يسـوغ في غيره، ولذلك تسـامحت 
الشـريعة في هذا الباب كما في حديث األشـعريين وغيره، والفقهاء الشـريعة في هذا الباب كما في حديث األشـعريين وغيره، والفقهاء – – رحمهم الله رحمهم الله – – 
ا لمصلحة تقرير العقود على إلغائها(٢). ا لمصلحة تقرير العقود على إلغائهاقد يتغاضون عن خلل يسير في العقد ترجيحً قد يتغاضون عن خلل يسير في العقد ترجيحً

ينظر: ص ١٢٧١٢٧. ينظر: ص    (١)
ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور ٤٧٨٤٧٨. ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور    (٢)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

١٩٥١٩٥

آثار التوصيف الفقهي للبنك التعاونيآثار التوصيف الفقهي للبنك التعاوني

المطلب األول: حكم تأسيس بنك تعاونيالمطلب األول: حكم تأسيس بنك تعاوني
تأسيس البنوك التعاونية من األمور المباحةتأسيس البنوك التعاونية من األمور المباحة(١)، وذلك لألدلة اآلتية:، وذلك لألدلة اآلتية:

الدليـل األول:الدليـل األول: مـا رواه أبـو موسـى األشـعري  مـا رواه أبـو موسـى األشـعري – – رضـي اللـه عنه رضـي اللـه عنه – – قـال: قال قـال: قال 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «إن األشـعريين إذا أرملـوا في الغزو أو قـل طعام عيالهـم بالمدينة جمعوا «إن األشـعريين إذا أرملـوا في الغزو أو قـل طعام عيالهـم بالمدينة جمعوا 
ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسـموه بينهم في إناء واحد بالسـوية فهم مني وأنا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسـموه بينهم في إناء واحد بالسـوية فهم مني وأنا 

منهم»منهم»(٢). . 
ومـا رواه سـلمة ومـا رواه سـلمة – – رضـي اللـه عنه رضـي اللـه عنه – – قـال: خفـت أزواد القوم وأملقـوا فأتوا قـال: خفـت أزواد القوم وأملقـوا فأتوا 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم، النبي  ملسو هيلع هللا ىلص في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم، 
فدخل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص: فدخل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص: 
«نـاد فـي الناس يأتـون بفضـل أزوادهم فبسـط لذلك نطـع وجعلوه علـى النطع...»«نـاد فـي الناس يأتـون بفضـل أزوادهم فبسـط لذلك نطـع وجعلوه علـى النطع...» 

الحديثالحديث(٣).
هذا الحكم من حيث الجملة وستأتي اإلشارة إلى بعض العوارض التي تؤثر في الحكم في  هذا الحكم من حيث الجملة وستأتي اإلشارة إلى بعض العوارض التي تؤثر في الحكم في    (١)

هذا المطلب إن شاءالله تعالى.هذا المطلب إن شاءالله تعالى.
 ،  ، (٣)(٢)         سبق تخريجه ص         سبق تخريجه ص٤١٤١.



١٩٦١٩٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وما رواه جابر بن عبد الله وما رواه جابر بن عبد الله – – رضي الله عنهما رضي الله عنهما – – أنه قال: بعث رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: بعث رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
ر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثالثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى  ر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثالثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى بعثًا قِبل الساحل فأمَّ بعثًا قِبل الساحل فأمَّ
إذا كنـا ببعض الطريـق فني الزاد فأمر أبـو عبيدة بأزواد ذلك الجيـش فجمع ذلك كله إذا كنـا ببعض الطريـق فني الزاد فأمر أبـو عبيدة بأزواد ذلك الجيـش فجمع ذلك كله 

فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليالً قليالً حتى فني... الحديثفكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليالً قليالً حتى فني... الحديث(١).
ووجه الداللة من هذه األحاديث:ووجه الداللة من هذه األحاديث: أن الشريعة أباحت جمع األموال أن الشريعة أباحت جمع األموال(٢) وخلطها  وخلطها 

لمصلحة أصحابها، وهذا هو ما يحدث في البنك التعاوني فدل ذلك على إباحته.لمصلحة أصحابها، وهذا هو ما يحدث في البنك التعاوني فدل ذلك على إباحته.
ونوقش:ونوقش:

بعدم التسليم بكون التعاونيات مشابهة لما ورد في هذه األحاديث، فالتعاونيات بعدم التسليم بكون التعاونيات مشابهة لما ورد في هذه األحاديث، فالتعاونيات 
تتأسـس بمبالغ كبيرة ولها أنظمة دقيقة فكيف تكـون مثل االجتماع في الطعام ونحوه تتأسـس بمبالغ كبيرة ولها أنظمة دقيقة فكيف تكـون مثل االجتماع في الطعام ونحوه 

مما جر العرف باغتفاره وأقره النبي ملسو هيلع هللا ىلصمما جر العرف باغتفاره وأقره النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٣)؟
ويجاب عن ذلك:ويجاب عن ذلك:

أنـه ال دليل على التفريق، فالعلة في كل من الصورتين التعاون فالقياس أنـه ال دليل على التفريق، فالعلة في كل من الصورتين التعاون فالقياس   – –١
سالم من القادح الصحيح.سالم من القادح الصحيح.

أنه إذا سـاغ التعـاون واالجتماع فـي الطعام فكذلك األمـوال، ومعلوم  أنه إذا سـاغ التعـاون واالجتماع فـي الطعام فكذلك األمـوال، ومعلوم -   -٢
أن الشـركات فـي زمـن النبوة ومـا بعده إلـى زمن قريـب كانت تجري أن الشـركات فـي زمـن النبوة ومـا بعده إلـى زمن قريـب كانت تجري 

سبق تخريجه ص١٦٩١٦٩. سبق تخريجه ص   (١)
ا  ومصطلـح األمـوال عند جمهور الفقهاء يشـمل كل ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شـرعً ا   ومصطلـح األمـوال عند جمهور الفقهاء يشـمل كل ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شـرعً  (٢)
لغيـر حاجـة أو ضرورة وله قيمـة مادية بين الناس، وهذا يشـمل الطعام وغيـره مما يتداوله لغيـر حاجـة أو ضرورة وله قيمـة مادية بين الناس، وهذا يشـمل الطعام وغيـره مما يتداوله 

الناس وله قيمة.الناس وله قيمة.
ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ٣٨٨٣٨٨. ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد    

ينظر: التأمين التكافلي من خالل الوقف، علي نور ١١٤١١٤-١١٦١١٦. ينظر: التأمين التكافلي من خالل الوقف، علي نور    (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٩٧١٩٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بشـكل يسـير وغير معقد، فلو قيـل باالقتصار عليها لما صح شـيء من بشـكل يسـير وغير معقد، فلو قيـل باالقتصار عليها لما صح شـيء من 
ا لضخامتها، وتعدد صورها وكثرة  ا لضخامتها، وتعدد صورها وكثرة تجارات الناس وشـركاتهم اليوم نظرً تجارات الناس وشـركاتهم اليوم نظرً

معامالتها.معامالتها.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة(١).

قال شـيخ اإلسـالم ابن تيميـة قال شـيخ اإلسـالم ابن تيميـة – – رحمه اللـه -: «األصل في العقود والشـروط رحمه اللـه -: «األصل في العقود والشـروط 
الجـواز والصحـة وال يحرم منهـا ويبطل إال ما دل الشـرع على تحريمـه وإبطاله نصا الجـواز والصحـة وال يحرم منهـا ويبطل إال ما دل الشـرع على تحريمـه وإبطاله نصا 
ـا»(٢). والبنـك التعاونـي لـم يـرد في الشـرع ما يدل علـى تحريمـه أو تحريم . والبنـك التعاونـي لـم يـرد في الشـرع ما يدل علـى تحريمـه أو تحريم  ـا»أو  قياسً أو  قياسً

معامالته فدل ذلك على إباحة إنشائه.معامالته فدل ذلك على إباحة إنشائه.
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن إنشـاء البنك التعاونـي فيه مصلحة للناس وتعاون على أمور  أن إنشـاء البنك التعاونـي فيه مصلحة للناس وتعاون على أمور 
معاشـهم، والشريعة جاءت في أبواب المعامالت قاصدة لمصالح العباد وتدور معها معاشـهم، والشريعة جاءت في أبواب المعامالت قاصدة لمصالح العباد وتدور معها 

حيث دارتحيث دارت(٣).
الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن البنك التعاوني نوع من الشـركات والشركات مشروعة  أن البنك التعاوني نوع من الشـركات والشركات مشروعة – – من من 

حيث الجملة حيث الجملة – – بإجماع العلماءبإجماع العلماء(٤)، فدل ذلك على إباحة إنشاء بنك تعاوني.، فدل ذلك على إباحة إنشاء بنك تعاوني.
ا لبعض  هـذا هو مذهـب جماهير العلماء من الحنفيـة والمالكية والشـافعية والحنابلة خالفً ا لبعض   هـذا هو مذهـب جماهير العلماء من الحنفيـة والمالكية والشـافعية والحنابلة خالفً  (١)
الفقهـاء كابن حزم. ينظر: فتح القدير البن الهمام الفقهـاء كابن حزم. ينظر: فتح القدير البن الهمام ٣/٧، واألشـباه والنظائر البن نجيم ، واألشـباه والنظائر البن نجيم ٦٦٦٦، ، 
والذخيـرة للقرافي والذخيـرة للقرافي ١٥٥١٥٥/١، والتلقين للقاضي عبد الوهاب ، والتلقين للقاضي عبد الوهاب ٣٥٩٣٥٩/٢، والمحصول للرازي ، والمحصول للرازي 
٩٧٩٧/٦، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ٨٢٨٢، ، ٨٣٨٣، والتمهيد ألبـي الخطاب ، والتمهيد ألبـي الخطاب ٢٦٩٢٦٩/٤-٢٧١٢٧١، ، 
وشـرح الكوكـب المنير البن النجـار وشـرح الكوكـب المنير البن النجـار ٣٢٥٣٢٥/١- - ٣٢٨٣٢٨، والقواعد النورانية لشـيخ اإلسـالم ، والقواعد النورانية لشـيخ اإلسـالم 

٣٧٣٣٧٣، ، ٣٧٤٣٧٤، واإلحكام البن حزم ، واإلحكام البن حزم ٧٨٤٧٨٤/٥-٧٩٢٧٩٢.
القواعـد النورانيـة ٣٧٣٣٧٣ و  و ٢١٢٢١٢-٢١٤٢١٤، وينظـر: مجمـوع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية ، وينظـر: مجمـوع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية  القواعـد النورانيـة    (٢)

.٣٨٦٣٨٦/٢٨٢٨
ينظر: الموافقات للشاطبي ٥٨٩٥٨٩/٢. ينظر: الموافقات للشاطبي    (٣)

ينظر: اإلجماع البن المنذر ١٣٧١٣٧، ومراتب اإلجماع البن حزم ، ومراتب اإلجماع البن حزم ١٦٠١٦٠، والمغني البن قدامة ، والمغني البن قدامة  ينظر: اإلجماع البن المنذر    (٤) =



١٩٨١٩٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليل الخامس:الدليل الخامس: أن البنـك التعاوني يقوم على التعاون واإلرفاق وهذا المعنى  أن البنـك التعاوني يقوم على التعاون واإلرفاق وهذا المعنى 
ا لهذا المعنى فالعمل على إنشائه أمر مشروع. ا لهذا المعنى فالعمل على إنشائه أمر مشروع.مرغبٌ فيه في الشريعة، وما كان محققً مرغبٌ فيه في الشريعة، وما كان محققً

الدليـل السـادس:الدليـل السـادس: أن البنـك التعاونـي أقرب إلـى تحقيق مقاصد الشـريعة في  أن البنـك التعاونـي أقرب إلـى تحقيق مقاصد الشـريعة في 
األموال، فهو يسعى إلى توزيع األموال وأال تكون دولة بين األغنياء كما يحارب الربا األموال، فهو يسعى إلى توزيع األموال وأال تكون دولة بين األغنياء كما يحارب الربا 

واالحتكار والجشع وانتشار الفقر والظلمواالحتكار والجشع وانتشار الفقر والظلم(١)، وما كان كذلك فتأسيسه أمر مشروع.، وما كان كذلك فتأسيسه أمر مشروع.
غير أنه قد تقترن بالبنوك التعاونية قبل إنشائها وعند إرادة اإلنشاء أمور تؤثر في غير أنه قد تقترن بالبنوك التعاونية قبل إنشائها وعند إرادة اإلنشاء أمور تؤثر في 

الحكم الشرعي ومنها:الحكم الشرعي ومنها:
أن يتفق المؤسسون للبنك على التعامل بالمعامالت الربوية أو تمويل األنشطة أن يتفق المؤسسون للبنك على التعامل بالمعامالت الربوية أو تمويل األنشطة   
ا وهو من التعاون على اإلثم والعدوان، قال  ا وهو من التعاون على اإلثم والعدوان، قال ، وهذا أمر محرم شرعً المحرمةالمحرمة(٢)، وهذا أمر محرم شرعً
تعالى: ﴿ تعالى: ﴿ É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À ﴾ ﴾(٣)، فالعمل ، فالعمل 
للناس  الغش  من  فيه  ولما  السابقة،  لآلية  محرم  الصفة  بهذه  بنك  إنشاء  للناس على  الغش  من  فيه  ولما  السابقة،  لآلية  محرم  الصفة  بهذه  بنك  إنشاء  على 
من  أنها  له  علم  ال  من  فيظن  من ،  أنها  له  علم  ال  من  فيظن  أسمائها(٤)،  بغير  األشياء  بتسمية  عليهم  أسمائهاوالتحيل  بغير  األشياء  بتسمية  عليهم  والتحيل 

التعاون على الخير وهي في الواقع تعاون على اإلثم.التعاون على الخير وهي في الواقع تعاون على اإلثم.
١٠٩١٠٩/٧، وفتح القدير البن الهمام ، وفتح القدير البن الهمام ١٥٣١٥٣/٦، والفواكه الدواني للنفراوي ، والفواكه الدواني للنفراوي ٧١٧١/٢.  = =

ينظر: مبادئ االقتصاد اإلسالمي، أحمد نصار ٢٦٢٦-٢٩٢٩، ، ٩١٩١-١٠٤١٠٤. ينظر: مبادئ االقتصاد اإلسالمي، أحمد نصار    (١)
ينظر: الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز الخياط ١٥٤١٥٤/٢- ينظر: الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز الخياط    (٢)

١٥٨١٥٨، وشـركة المسـاهمة في النظام السـعودي، دراسـة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د. صالح ، وشـركة المسـاهمة في النظام السـعودي، دراسـة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د. صالح 
المرزوقـي المرزوقـي ٣٠٧٣٠٧-٣٠٩٣٠٩. واألصـل فـي التعاونيات دعـم المعامالت األخالقيـة والبعد عن . واألصـل فـي التعاونيات دعـم المعامالت األخالقيـة والبعد عن 
ا ربويـا مراعيًا بعض مبادئ التعاونيات  ا ربويـا مراعيًا بعض مبادئ التعاونيات الربـا، ولكن هذا ال يعني عدم وجود من يؤسـس بنكً الربـا، ولكن هذا ال يعني عدم وجود من يؤسـس بنكً

ا. ا البعض اآلخر إما جهالً أو عمدً ا.وتاركً ا البعض اآلخر إما جهالً أو عمدً وتاركً
سورة المائدة، من اآلية: ٢. سورة المائدة، من اآلية:    (٣)

ينظر: إغاثة اللهفان البن القيم ٤٩٨٤٩٨/١ وما بعدها. وما بعدها. ينظر: إغاثة اللهفان البن القيم    (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

١٩٩١٩٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

عن  والبعد  الشرعية  باألحكام  التقيد  مع  تعاوني  أساس  على  البنك  يقوم  عن أن  والبعد  الشرعية  باألحكام  التقيد  مع  تعاوني  أساس  على  البنك  يقوم  أن   
األمور  من  ذلك  أن  يظهر  فالذي  المعامالت  األمور من  من  ذلك  أن  يظهر  فالذي  المعامالت  – – من  وجل  وجل عز  – – عز  الله  حرم  الله ما  حرم  ما 

المستحبة، وذلك لألسباب اآلتية:المستحبة، وذلك لألسباب اآلتية:
الترغيب الشـرعي في التعاون بين المسلمين لتحقيق المقاصد الدنيوية الترغيب الشـرعي في التعاون بين المسلمين لتحقيق المقاصد الدنيوية   – –١
واألخروية، والبنك التعاوني يدخل في هذا الترغيب؛ ألنه وسـيلة إليه، واألخروية، والبنك التعاوني يدخل في هذا الترغيب؛ ألنه وسـيلة إليه، 

والوسائل لها أحكام المقاصد.والوسائل لها أحكام المقاصد.
ما يقوم به البنك من سد لحاجات الناس، وإغناء لهم عن البنوك الربوية ما يقوم به البنك من سد لحاجات الناس، وإغناء لهم عن البنوك الربوية   – –٢

التي أدخلت عليهم المكاسب المحرمة.التي أدخلت عليهم المكاسب المحرمة.
ا،  ا، محاربتـه للربا ومضايقته للبنـوك الربوية التي اجتاحـت العالم عمومً محاربتـه للربا ومضايقته للبنـوك الربوية التي اجتاحـت العالم عمومً  – –٣
وهـذا مـن مدافعة الباطـل الذي جاءت الشـريعة به في مناسـبات كثيرة وهـذا مـن مدافعة الباطـل الذي جاءت الشـريعة به في مناسـبات كثيرة 
وأحكام مختلفة كالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وتشريع بعض وأحكام مختلفة كالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وتشريع بعض 

أحكام المعامالت.أحكام المعامالت.

المطلب الثاني: صالحيات البنك في التصرف في األموالالمطلب الثاني: صالحيات البنك في التصرف في األموال
البنك التعاوني شـركة من الشـركات، واألصل في الشـركات عنـد الفقهاء أن البنك التعاوني شـركة من الشـركات، واألصل في الشـركات عنـد الفقهاء أن 
لـكل شـريك الحق في التصرف فـي ماله أصالة وفي مال شـريكه بالوكالة، فالشـركة لـكل شـريك الحق في التصرف فـي ماله أصالة وفي مال شـريكه بالوكالة، فالشـركة 
قائمـة على الوكالـة ومتضمنة لهاقائمـة على الوكالـة ومتضمنة لها(١)، ولكن لكون الشـركات المعاصـرة ومنها البنوك ، ولكن لكون الشـركات المعاصـرة ومنها البنوك 
قال ابن قدامة قال ابن قدامة – – رحمه الله -: «وشركة العنان مبنية على الوكالة واألمانة؛ ألن كل واحد منهما رحمه الله -: «وشركة العنان مبنية على الوكالة واألمانة؛ ألن كل واحد منهما   (١)
نَه وبإذنه لـه في التصرف وكلّـه» المغنـي ١٢٨١٢٨/٧. وينظر: بدائع . وينظر: بدائع  نَه وبإذنه لـه في التصرف وكلّـه» المغنـي بدفـع المـال إلى صاحبـه أمِ بدفـع المـال إلى صاحبـه أمِ
الصنائع للكاساني الصنائع للكاساني ٧٧٧٧/٥، واالختيار لتعليل المختار للموصلي ، واالختيار لتعليل المختار للموصلي ١٢١٢/٣، ، ١٣١٣، وعقد الجواهر ، وعقد الجواهر 
الثمينة البن شـاس الثمينة البن شـاس ٨٢٠٨٢٠/٢، ومواهب الجليل للحطاب ، ومواهب الجليل للحطاب ٦٦٦٦/٧، ومغني المحتاج للشـربيني ، ومغني المحتاج للشـربيني 

٢٧٦٢٧٦/٢، والبجيرمي على الخطيب ، والبجيرمي على الخطيب ٤٧٥٤٧٥/٣، ، ٤٧٦٤٧٦، وكشاف القناع للبهوتي ، وكشاف القناع للبهوتي ٤٧٩٤٧٩/٨.



٢٠٠٢٠٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا كبيرة من الشـركاء «األعضاء» يتعذر  ا كبيرة من الشـركاء «األعضاء» يتعذر التعاونية تتميز بالكِبَر وتضم في عضويتها أعدادً التعاونية تتميز بالكِبَر وتضم في عضويتها أعدادً
ـا فـي إدارة شـركتهم أو بنكهـم؛ ألن ذلك سـيؤدي إلـى اضطراب  ـا فـي إدارة شـركتهم أو بنكهـم؛ ألن ذلك سـيؤدي إلـى اضطراب أن يشـتركوا جميعً أن يشـتركوا جميعً
األمور وعدم سيرها بطريقة صحيحة، ولذا فإنهم جعلوا إدارة البنك التعاوني مختصة األمور وعدم سيرها بطريقة صحيحة، ولذا فإنهم جعلوا إدارة البنك التعاوني مختصة 
بالمديـر وأعضاء مجلس اإلدارة الذين يختارهم بقيـة األعضاء عن طريق االنتخاب، بالمديـر وأعضاء مجلس اإلدارة الذين يختارهم بقيـة األعضاء عن طريق االنتخاب، 
واالنتخاب يراد به توكيل هؤالء بالعمل نيابة عن بقية األعضاء فيما فيه مصلحة البنك واالنتخاب يراد به توكيل هؤالء بالعمل نيابة عن بقية األعضاء فيما فيه مصلحة البنك 
التعاونـي وأعضائـه ويبقى لبقية األعضـاء االجتماع فـي الجمعية العموميـة للمتابعة التعاونـي وأعضائـه ويبقى لبقية األعضـاء االجتماع فـي الجمعية العموميـة للمتابعة 

العامة للبنك بشكل دوريالعامة للبنك بشكل دوري(١).
ثّالً في مديره ومجلس إدارته يعد وكيالً  مَ ثّالً في مديره ومجلس إدارته يعد وكيالً وبنـاء على ذلك فإن البنك التعاوني مُ مَ وبنـاء على ذلك فإن البنك التعاوني مُ
عـن بقيـة األعضاء وأمينًا على البنـك وأمواله، ولهم حق التصـرفعـن بقيـة األعضاء وأمينًا على البنـك وأمواله، ولهم حق التصـرف(٢)، ولكن ال بد أن ، ولكن ال بد أن 

تكون تصرفاتهم مقيدة بعدة أمور:تكون تصرفاتهم مقيدة بعدة أمور:
ا للشـريعة كالدخول في المعامالت المحرمة  ا للشـريعة كالدخول في المعامالت المحرمة أال يكـون تصرفهم مخالفً أال يكـون تصرفهم مخالفً  – –١
من ربا وقمار ومتاجرة بالمسكرات ونحو ذلكمن ربا وقمار ومتاجرة بالمسكرات ونحو ذلك(٣)؛ ألن الله ؛ ألن الله – – عز وجل عز وجل – – 
 ، ،(٤)﴾ ﴾ É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À ﴿ ﴿ قـال:  قـال: 
وألن الوكيل أمين، وعملهُ في ما حرمه الله خيانة لألمانة، وألنه ال يجوز وألن الوكيل أمين، وعملهُ في ما حرمه الله خيانة لألمانة، وألنه ال يجوز 
لإلنسان أن يعمل بماله في المحرمات فكذا مال غيره، والقاعدة أن كل لإلنسان أن يعمل بماله في المحرمات فكذا مال غيره، والقاعدة أن كل 
ينظـر: الشـركات فـي الشـريعة اإلسـالمية، د. عبد العزيـز الخيـاط ٢٤٩٢٤٩، ، ٢٥٢٢٥٢، وشـركة ، وشـركة  ينظـر: الشـركات فـي الشـريعة اإلسـالمية، د. عبد العزيـز الخيـاط    (١)
المساهمة في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د. صالح المرزوقي المساهمة في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د. صالح المرزوقي ٤٢٥٤٢٥-

٤٢٧٤٢٧، وأحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان ، وأحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان ١١١١١١/١.
ا في البنك. الكالم هنا في حال كون المدير عضوً ا في البنك.  الكالم هنا في حال كون المدير عضوً  (٢)

ينظـر: المغنـي البن قدامـة ١٥٨١٥٨/٧، ، ١٥٩١٥٩، ومواهـب الجليل للحطـاب ، ومواهـب الجليل للحطـاب ٦٦٦٦/٧، والعرف ، والعرف  ينظـر: المغنـي البن قدامـة    (٣)
حجيتـه وأثـره فـي فقـه المعامالت، عـادل قوتـه حجيتـه وأثـره فـي فقـه المعامالت، عـادل قوتـه ٩٨٧٩٨٧/٢، وشـركة المسـاهمة فـي النظام ، وشـركة المسـاهمة فـي النظام 

السعودي، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د.صالح المرزوقي السعودي، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د.صالح المرزوقي ٤٣٥٤٣٥.
سورة المائدة، من اآلية: ٢. سورة المائدة، من اآلية:    (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٠١٢٠١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

معاملة تحرم على الشريك إذا انفرد، فهي محرمة على هيئة الشركةمعاملة تحرم على الشريك إذا انفرد، فهي محرمة على هيئة الشركة(١).
ا لما اتفق عليه األعضاء في الجمعية العمومية  ا لما اتفق عليه األعضاء في الجمعية العمومية أال يكون تصرفهم مخالفً أال يكون تصرفهم مخالفً  – –٢
أو اتفقـوا عليـه فـي عقـد إنشـاء البنك فيجـب التـزام تلـك االتفاقات أو اتفقـوا عليـه فـي عقـد إنشـاء البنك فيجـب التـزام تلـك االتفاقات 
والشـروط لقـول الله عـز وجـل: ﴿ والشـروط لقـول الله عـز وجـل: ﴿ ]   \   [   ^   _ ﴾ ﴾(٢) ،  ، 
والوفـاء بالعقـود يتضمن الوفاء بأصلهـا ووصفها، فيجـب االلتزام بما والوفـاء بالعقـود يتضمن الوفاء بأصلهـا ووصفها، فيجـب االلتزام بما 
فـي العقد من قيـود تكون في غـرض البنك أو طريقة عمله أو شـروطه فـي العقد من قيـود تكون في غـرض البنك أو طريقة عمله أو شـروطه 

أو  مكان عمله ونحو ذلك، وهذا مقتضى الوكالة المقيدةأو  مكان عمله ونحو ذلك، وهذا مقتضى الوكالة المقيدة(٣).
ا للعرف عند التجار فال يجوز أن يعملوا بشيء  ا للعرف عند التجار فال يجوز أن يعملوا بشيء أال يكون تصرفهم مخالفً أال يكون تصرفهم مخالفً  – –٣
لـم يتعارف التجـار على أن يفعلـه الوكيل أو لم يتعارفـوا على أن تقوم لـم يتعارف التجـار على أن يفعلـه الوكيل أو لم يتعارفـوا على أن تقوم 
ا كالمشـروط شـرطًا، والمعروف  ا كالمشـروط شـرطًا، والمعروف بـه الشـركة وذلك ألن المعروف عرفً بـه الشـركة وذلك ألن المعروف عرفً
بين التجار كالمشـروط بينهمبين التجار كالمشـروط بينهم(٤)، وإنما تجوز التصرفات غير المتعارف ، وإنما تجوز التصرفات غير المتعارف 

عليها إذا صرح الشركاء باإلذن بها فأصبحت الوكالة عامةعليها إذا صرح الشركاء باإلذن بها فأصبحت الوكالة عامة(٥).
أن يكـون تصرفهم بما تقتضيه مصلحة البنك ال مصالحهم الشـخصية؛ أن يكـون تصرفهم بما تقتضيه مصلحة البنك ال مصالحهم الشـخصية؛   – –٤
ألن بقيـة األعضاء إنما وكلوهم بهذا العمل ليقوموا بما تقتضيه مصلحة ألن بقيـة األعضاء إنما وكلوهم بهذا العمل ليقوموا بما تقتضيه مصلحة 

ينظر: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية، عطية رمضان ٢٨٩٢٨٩، ، ٢٩٠٢٩٠. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية، عطية رمضان    (١)
سورة المائدة، من اآلية: ١. سورة المائدة، من اآلية:    (٢)

ينظر: المغني ١٢٨١٢٨. ينظر: المغني    (٣)
ينظـر: األشـباه والنظائر البن نجيـم ٩٩٩٩، ومجلة األحكام العدلية المـادة ، ومجلة األحكام العدلية المـادة ٤٣٤٣ و و٤٤٤٤، وقاعدة ، وقاعدة  ينظـر: األشـباه والنظائر البن نجيـم    (٤)
العادة محكمة، دراسـة نظرية تأصيلية تطبيقية، د. يعقوب الباحسـين العادة محكمة، دراسـة نظرية تأصيلية تطبيقية، د. يعقوب الباحسـين ١٩٥١٩٥-١٩٧١٩٧، والوجيز ، والوجيز 
فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، د. محمد البورنـو فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، د. محمد البورنـو ٣٠٦٣٠٦، والعـرف حجيته وأثـره في فقه ، والعـرف حجيته وأثـره في فقه 

المعامالت المالية عند الحنابلة، عادل قوته المعامالت المالية عند الحنابلة، عادل قوته ٩٨٢٩٨٢/٢، ، ٩٨٣٩٨٣.
ينظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني ٢٦٢٦/٥، ، ٢٧٢٧، مواهـب الجليل للحطـاب ، مواهـب الجليل للحطـاب ٧٨٧٨/٧، ومغني ، ومغني  ينظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني    (٥)

المحتاج للشربيني المحتاج للشربيني ٢٧٨٢٧٨/٢، والمغني ، والمغني ١٤٨١٤٨/٧-١٥٠١٥٠.



٢٠٢٢٠٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البنك ومصلحة الشركاء، وهذا مقتضى الوكالة واألمانةالبنك ومصلحة الشركاء، وهذا مقتضى الوكالة واألمانة(١)، والقاعدة أن ، والقاعدة أن 
تصرف الشريك في نصيب شريكه منوط بالمصلحةتصرف الشريك في نصيب شريكه منوط بالمصلحة(٢).

وقـد ذكـر الفقهاء وقـد ذكـر الفقهاء – – رحمهم اللـه رحمهم اللـه – – جملةً من التصرفات التي يجوز للشـريك جملةً من التصرفات التي يجوز للشـريك 
أن يقـوم بهـا، وهذه التصرفات في الجملة خاضعة للعرف، فما تعارف الناس على أن أن يقـوم بهـا، وهذه التصرفات في الجملة خاضعة للعرف، فما تعارف الناس على أن 
للشـريك فعله فلـه أن يفعله وما ال فال، وهذا األمر يختلـف باختالف األزمان وتطور للشـريك فعله فلـه أن يفعله وما ال فال، وهذا األمر يختلـف باختالف األزمان وتطور 
ا  ا التجارات، ومما ذكره الفقهاء في هذا المجال أنه يباح للشـريك أن يبيع ويشـتري نقدً التجارات، ومما ذكره الفقهاء في هذا المجال أنه يباح للشـريك أن يبيع ويشـتري نقدً
ا أو أكثر، وله أن يتعامل بالوديعة والحوالة والرهن  ا أو أكثر، وله أن يتعامل بالوديعة والحوالة والرهن ونسيئة وله أن يستأجر للشركة أجيرً ونسيئة وله أن يستأجر للشركة أجيرً
واالرتهـان والوكالة ونحو ذلـك؛ ألن هذه األعمال من عادات التجار ومن مقتضيات واالرتهـان والوكالة ونحو ذلـك؛ ألن هذه األعمال من عادات التجار ومن مقتضيات 

الشركة وأعمال التجارةالشركة وأعمال التجارة(٣).
وأمـا إن كان مديـر الشـركة ليـس مـن أعضـاء البنك فهـو أجير لد الشـركاء وأمـا إن كان مديـر الشـركة ليـس مـن أعضـاء البنك فهـو أجير لد الشـركاء 
ويتصرف في حدود ما أذن له الشـركاء ونصوا عليه في عقد إنشـاء البنك، فإن تجاوز ويتصرف في حدود ما أذن له الشـركاء ونصوا عليه في عقد إنشـاء البنك، فإن تجاوز 
قال البهوتي – – رحمه الله -: «وله أن يفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما؛ ألن مبناها على رحمه الله -: «وله أن يفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما؛ ألن مبناها على  قال البهوتي    (١)
الوكالة واألمانة» كشـاف القناع الوكالة واألمانة» كشـاف القناع ٤٨٤٤٨٤/٨، ينظر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدين ، ينظر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدين 
٤٨٨٤٨٨/٦، والكافي البن عبد البر ، والكافي البن عبد البر ٧٨٦٧٨٦/٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٧٨٢٧٨/٢، وشـركات األشخاص ، وشـركات األشخاص 
بين الشريعة والقانون، محمد الموسى بين الشريعة والقانون، محمد الموسى ١٣٠١٣٠، وشركة المساهمة في النظام السعودي، دراسة ، وشركة المساهمة في النظام السعودي، دراسة 
مقارنة بالفقه اإلسـالمي، د. صالح المرزوقي مقارنة بالفقه اإلسـالمي، د. صالح المرزوقي ٤٣٦٤٣٦، والشـركات في الفقه اإلسـالمي، علي ، والشـركات في الفقه اإلسـالمي، علي 

الخفيف الخفيف ٧٥٧٥، ، ٧٦٧٦.
ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد ١٤٩١٤٩-١٥٤١٥٤. ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد    (٢)

ينظـر: الهداية شـرح البدايـة للمرغينانـي ٩١٦٩١٦/٢، وجامع األمهات البـن الحاجب ، وجامع األمهات البـن الحاجب ٣٩٤٣٩٤، ،  ينظـر: الهداية شـرح البدايـة للمرغينانـي    (٣)
وحواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج وحواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج ٣٥٣٣٥٣/٥، ، ٣٥٤٣٥٤، وكشاف القناع للبهوتي ، وكشاف القناع للبهوتي 
٣٨٣٣٨٣/٨، ، ٣٨٤٣٨٤، والشـركات في الفقه اإلسـالمي، علي الخفيف ، والشـركات في الفقه اإلسـالمي، علي الخفيف ٧٥٧٥-٧٨٧٨، والشـركات في ، والشـركات في 
الشـريعة اإلسـالمية، د. عبد العزيز الخياط الشـريعة اإلسـالمية، د. عبد العزيز الخياط ٢٦٥٢٦٥/١-٢٦٧٢٦٧، والعـرف حجيته وأثره في فقه ، والعـرف حجيته وأثره في فقه 

المعامالت المالية عند الحنابلة، عادل قوته المعامالت المالية عند الحنابلة، عادل قوته ٩٨٢٩٨٢/٢-٩٨٧٩٨٧.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٠٣٢٠٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

 يضمن إذا تعد  نَ ما ترتب على ذلـك؛ ألن األجير الخاص(١) يضمن إذا تعد مِ نَ ما ترتب على ذلـك؛ ألن األجير الخاصهـذه الصالحيات ضَ مِ هـذه الصالحيات ضَ
أو فرط، والمدير هنا حصل منه التعدي لمخالفته عقد اإلجارة فلزمه الضمانأو فرط، والمدير هنا حصل منه التعدي لمخالفته عقد اإلجارة فلزمه الضمان(٢).

والواقع في الشـركات المعاصرة أن نظامها ينص على أدق التفاصيل، ويجعل والواقع في الشـركات المعاصرة أن نظامها ينص على أدق التفاصيل، ويجعل 
ا لـكل موظف ال يسـمح له بتجاوزها، فـإذا كان كذلك فيجـب على الموظف  ا لـكل موظف ال يسـمح له بتجاوزها، فـإذا كان كذلك فيجـب على الموظف حـدودً حـدودً
التزام ذلك، ومخالفة هذا النظام إذا ترتب عليها خسارة توجب على الموظف المقصر التزام ذلك، ومخالفة هذا النظام إذا ترتب عليها خسارة توجب على الموظف المقصر 

الضمان.الضمان.
المطلب الثالث: عالقة البنك بالمساهمين فيهالمطلب الثالث: عالقة البنك بالمساهمين فيه

عالقـة البنـك بغيـره ثمرة مـن ثمار التوصيـف الفقهـي لعقد البنـك التعاوني، عالقـة البنـك بغيـره ثمرة مـن ثمار التوصيـف الفقهـي لعقد البنـك التعاوني، 
فمـن رأ أن عقـد البنك عقد معاوضة فثمرة قوله أن العالقة بين البنك والمسـاهمين فمـن رأ أن عقـد البنك عقد معاوضة فثمرة قوله أن العالقة بين البنك والمسـاهمين 
عالقة معاوضة؛ ألن المسـاهم بذل ماله ليحصل على مقابل مادي عن طريق األرباح عالقة معاوضة؛ ألن المسـاهم بذل ماله ليحصل على مقابل مادي عن طريق األرباح 
أو ليحصـل على منافع وخدمـات، وهذا الوصف الفقهي يلزم منه قيام المشـاحة بين أو ليحصـل على منافع وخدمـات، وهذا الوصف الفقهي يلزم منه قيام المشـاحة بين 
المساهمين والبنك ألن عقود المعاوضة تقوم على المقابلة والمشاحةالمساهمين والبنك ألن عقود المعاوضة تقوم على المقابلة والمشاحة(٣)، مما يقتضي ، مما يقتضي 
األجيـر الخـاص هو: الذي يعمـل لواحد معين أو أكثـر عمالً مؤقتًا مـع التخصيص فتكون  األجيـر الخـاص هو: الذي يعمـل لواحد معين أو أكثـر عمالً مؤقتًا مـع التخصيص فتكون    (١)
منفعتـه مقـدرة بالزمن الختصاص المسـتأجر بمنفعته في مدة اإلجـارة. ينظر: المغني البن منفعتـه مقـدرة بالزمن الختصاص المسـتأجر بمنفعته في مدة اإلجـارة. ينظر: المغني البن 
قدامة قدامة ١٠٦١٠٦/٨، واالختيار لتعليل المختار للموصلي ، واالختيار لتعليل المختار للموصلي ٥٤٥٤/٢، ومعجم المصطلحات المالية ، ومعجم المصطلحات المالية 

واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ٢٧٢٧.
ينظـر: رد المحتـار علـى الدر المختـار البـن عابديـن ١١٩١١٩/٩، ، ١٢٠١٢٠، واللباب في شـرح ، واللباب في شـرح  ينظـر: رد المحتـار علـى الدر المختـار البـن عابديـن    (٢)
الكتاب للغنيمي الكتاب للغنيمي ٩٥٩٥/٢، وعقد الجواهر الثمينة البن شـاس ، وعقد الجواهر الثمينة البن شـاس ٩٣٧٩٣٧/٣، وحاشـية الدسـوقي ، وحاشـية الدسـوقي 
على الشـرح الكبير على الشـرح الكبير ٢٥٢٥/٤، ، ٢٦٢٦، ونهاية المطلـب للجويني ، ونهاية المطلـب للجويني ١٥٦١٥٦/٨-١٦١١٦١، وتحفة اللبيب ، وتحفة اللبيب 
في شـرح التقريب البن دقيق العيد في شـرح التقريب البن دقيق العيد ٦٥٤٦٥٤/٢-٦٥٥٦٥٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 

٢٤٣٢٤٣/٤، ، ٢٤٤٢٤٤، وكشاف القناع للبهوتي ، وكشاف القناع للبهوتي ١٣٠١٣٠/٩.
ينظـر: الفروق للقرافـي ٢٤٩٢٤٩/٣، والفتاو الكبر البن تيميـة ، والفتاو الكبر البن تيميـة ٦٣٦٣/٤، والمدخل إلى فقه ، والمدخل إلى فقه  ينظـر: الفروق للقرافـي    (٣)

المعامالت المالية، د.محمد عثمان شبير المعامالت المالية، د.محمد عثمان شبير ٤٥٤٥.



٢٠٤٢٠٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وجـوب تحديد ما سـيحصل عليه المسـاهمون من أرباح ونحوهـا، كما يقتضي ذلك وجـوب تحديد ما سـيحصل عليه المسـاهمون من أرباح ونحوهـا، كما يقتضي ذلك 
عـدم جواز التبـرع من أموالهـم أو اإلقراض منهـا إال بإذنهم الصريح؛ ألن المشـاحة عـدم جواز التبـرع من أموالهـم أو اإلقراض منهـا إال بإذنهم الصريح؛ ألن المشـاحة 
تنافـي التبرعتنافـي التبرع(١)، إضافة إلى كون المعاوضة تفسـد بالغـرر والجهالة إذا كثرت بخالف ، إضافة إلى كون المعاوضة تفسـد بالغـرر والجهالة إذا كثرت بخالف 

عقود التبرعاتعقود التبرعات(٢).
وأما على القول بأن عقد البنك عقد تبرع فالمساهمون يعتبرون متبرعين للبنك وأما على القول بأن عقد البنك عقد تبرع فالمساهمون يعتبرون متبرعين للبنك 

بقيمة أسهمهم وذلك على أحد اعتبارين:بقيمة أسهمهم وذلك على أحد اعتبارين:
ا، وذلك على اعتبار أنهم بذلوا أموالهم على سـبيل  ا، وذلك على اعتبار أنهم بذلوا أموالهم على سـبيل  أن تعد وقفً االعتبار األول:االعتبار األول: أن تعد وقفً
الوقـف وقـد اختلف الفقهـاء في حكم وقف النقـود على أقـوالالوقـف وقـد اختلف الفقهـاء في حكم وقف النقـود على أقـوال(٣)، أصحها أن وقف ، أصحها أن وقف 
ينظر: شـركة المسـاهمة في النظام السـعودي، دراسـة مقارنـة بالفقه اإلسـالمي، د. صالح  ينظر: شـركة المسـاهمة في النظام السـعودي، دراسـة مقارنـة بالفقه اإلسـالمي، د. صالح    (١)

المرزوقي المرزوقي ٤٣٩٤٣٩، وأقسام العقود في الفقه اإلسالمي، د. حنان جستنية ، وأقسام العقود في الفقه اإلسالمي، د. حنان جستنية ٣٧١٣٧١.
ينظر: المدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شبير ٤٦٤٦. ينظر: المدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شبير    (٢)

اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود على قولين مشهورين: اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود على قولين مشهورين:   (٣)
القـول األول: صحـة وقف النقود وهو مذهب متأخري الحنفيـة وعليه الفتو عندهم وهو  القـول األول: صحـة وقف النقود وهو مذهب متأخري الحنفيـة وعليه الفتو عندهم وهو    
األصح عند المالكية ووجه عند الشـافعية، ورواية عن اإلمام أحمد اختارها شـيخ اإلسـالم األصح عند المالكية ووجه عند الشـافعية، ورواية عن اإلمام أحمد اختارها شـيخ اإلسـالم 

ابن تيمية.ابن تيمية.
القـول الثاني: عدم صحة وقف النقود وهـو قول بعض الحنفية، وقول في مذهب المالكية،  القـول الثاني: عدم صحة وقف النقود وهـو قول بعض الحنفية، وقول في مذهب المالكية،    

وهو المذهب عند الشافعية، والمشهور في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم.وهو المذهب عند الشافعية، والمشهور في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم.
والقول الصحيح هو القول األول؛ ألن النقود يمكن االنتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار وذلك  والقول الصحيح هو القول األول؛ ألن النقود يمكن االنتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار وذلك    
بإقراضهـا لمـن يحتاجها ثم يرد بدلها أو إبضاعهـا أو المضاربة بها، وال يوجد دليل صحيح بإقراضهـا لمـن يحتاجها ثم يرد بدلها أو إبضاعهـا أو المضاربة بها، وال يوجد دليل صحيح 

صريح يمنع وقف النقود فدل ذلك على جوازه.صريح يمنع وقف النقود فدل ذلك على جوازه.
ينظر: الفتـاو الهندية ٣٦٢٣٦٢/٢ ،  ، ٣٦٣٣٦٣، ومجمع األنهر، داماد أفندي ، ومجمع األنهر، داماد أفندي ٧٣٨٧٣٨/١-٧٣٩٧٣٩، ورد ، ورد  ينظر: الفتـاو الهندية    
المحتـار على الدر المختـار البن عابدين المحتـار على الدر المختـار البن عابدين ٥٥٧٥٥٧/٦، ، ٥٥٨٥٥٨، ومواهب الجليل للحطاب ومعه ، ومواهب الجليل للحطاب ومعه 
التـاج واإلكليـل للمواق التـاج واإلكليـل للمواق ٦٣١٦٣١/٧، ، ٦٣٢٦٣٢، وحاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير ، وحاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير ٧٧٧٧/٤، ، 

= وحاشـية العدوي على كفايـة الطالـب وحاشـية العدوي على كفايـة الطالـب ٢٦٤٢٦٤/٢، ، ٢٦٥٢٦٥، والحاوي للمـاوردي ، والحاوي للمـاوردي ٣٧٩٣٧٩/٩، ، 
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٢٠٥٢٠٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

النقـود جائز وصحيح ويسـتفاد من تلك النقود في إقـراض المحتاجين، أو المضاربة النقـود جائز وصحيح ويسـتفاد من تلك النقود في إقـراض المحتاجين، أو المضاربة 
بهـذه األموال الموقوفة ليسـتفيد العامل (المضارب) ويحصل علـى حصة من الربح بهـذه األموال الموقوفة ليسـتفيد العامل (المضارب) ويحصل علـى حصة من الربح 
ويرد رأس المال مع باقي الربح ليسـتفيد منه شخص آخر، أو عن طريق اإلبضاع وهو ويرد رأس المال مع باقي الربح ليسـتفيد منه شخص آخر، أو عن طريق اإلبضاع وهو 
ا بعمله وتصرف األرباح كاملة في مصرف  ا بعمله وتصرف األرباح كاملة في مصرف أن يدفع المال الموقوف لمن يتجر به متبرعً أن يدفع المال الموقوف لمن يتجر به متبرعً

الوقفالوقف(١).
االعتبار الثاني:االعتبار الثاني: أن تعتبر هبة من العضو للبنك والبنك يدير هذه التبرعات بما فيه  أن تعتبر هبة من العضو للبنك والبنك يدير هذه التبرعات بما فيه 
مصلحة الجميع، فالعضو يعتبر واهبًا إال أنه يطالب البنك بخدمات مقابل هذه األموال مصلحة الجميع، فالعضو يعتبر واهبًا إال أنه يطالب البنك بخدمات مقابل هذه األموال 
ا وإنما  ا محضً ا وإنما التي بذلها ليكتسب عضوية البنك، فهو غالبًا لم يبذل المال ليكون تبرعً ا محضً التي بذلها ليكتسب عضوية البنك، فهو غالبًا لم يبذل المال ليكون تبرعً
ثْمره من خدمات ومزايا، وهذا في الحقيقة منافٍ للتبرع  ثْمره من خدمات ومزايا، وهذا في الحقيقة منافٍ للتبرع لينـال العضوية التعاونية وما تُ لينـال العضوية التعاونية وما تُ
فالتبرع ال يقوم على المقابلة وإنما على المسـامحةفالتبرع ال يقوم على المقابلة وإنما على المسـامحة(٢) كما أن التبرع ال  يوجب ضمانًا  كما أن التبرع ال  يوجب ضمانًا 
ع له(٣) بخالف البنوك التعاونية التي فيها مسـؤولية على األعضاء  بخالف البنوك التعاونية التي فيها مسـؤولية على األعضاء  ع للمتبرَّ تَبرِّ ع لهعلـى المُ ع للمتبرَّ تَبرِّ علـى المُ

تجاه بنكهم.تجاه بنكهم.
ا يحتاج  ا يحتاج وهذان االعتباران محل نظر وذلك؛ ألن اعتبار أموال المسـاهمين وقفً وهذان االعتباران محل نظر وذلك؛ ألن اعتبار أموال المسـاهمين وقفً
والبيان للعمراني ٦٢٦٢/٨، وأسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري ، وأسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري ٤٥٧٤٥٧/٢، ،  والبيان للعمراني =   =
والمغني والمغني ٢٢٩٢٢٩/٨، والشـرح الكبير مع اإلنصاف ، والشـرح الكبير مع اإلنصاف ٣٧٧٣٧٧/١٦١٦، ، ٣٧٨٣٧٨، ومجموع فتاو شـيخ ، ومجموع فتاو شـيخ 
اإلسـالم ابن تيمية اإلسـالم ابن تيمية ٢٣٤٢٣٤/٣١٣١، ، ٢٣٥٢٣٥، والمحلى البن حزم ، والمحلى البن حزم ٨٢٨٢/١٠١٠، ، ٨٣٨٣، واختيارات شـيخ ، واختيارات شـيخ 
اإلسـالم ابن تيمية الفقهية، د. فهد اليحيى اإلسـالم ابن تيمية الفقهية، د. فهد اليحيى ١٠٨١٠٨/٨-١١٠١١٠، والنوازل في األوقاف، د.خالد ، والنوازل في األوقاف، د.خالد 

المشيقح المشيقح ١٤٤١٤٤-١٤٦١٤٦.
ينظر: رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين ٥٥٨٥٥٨/٦، والنوازل في األوقاف، د.  خالد ، والنوازل في األوقاف، د.  خالد  ينظر: رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين    (١)

المشيقح المشيقح ١٤٨١٤٨.
ينظر: المدخل إلى فقه المعامالت المالية د. محمد عثمان شبير ٤٧٤٧. ينظر: المدخل إلى فقه المعامالت المالية د. محمد عثمان شبير    (٢)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٣)



٢٠٦٢٠٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

إلى نية الواقف ألن الوقف قربة والقرب تحتاج إلى نيةإلى نية الواقف ألن الوقف قربة والقرب تحتاج إلى نية(١) كما أن رأس مال المسـاهم  كما أن رأس مال المسـاهم 
يعود إليه عند حل البنك أو رغبة العضو بالخروج من العضوية وهذا ينافي الوقفية.يعود إليه عند حل البنك أو رغبة العضو بالخروج من العضوية وهذا ينافي الوقفية.

ا ألن العضـو يطلب في  ا ألن العضـو يطلب في وأمـا اعتبـار أموال المسـاهمين هبة فغيـر صحيح أيضً وأمـا اعتبـار أموال المسـاهمين هبة فغيـر صحيح أيضً
مقابل مسـاهمته خدمات ومزايا، مما يجعل هبته من قبيل هبة الثوابمقابل مسـاهمته خدمات ومزايا، مما يجعل هبته من قبيل هبة الثواب(٢)وهي معاوضة وهي معاوضة 
على الصحيح من أقوال العلماءعلى الصحيح من أقوال العلماء(٣) مما يعني أن عالقة المسـاهم بالبنك ليسـت عالقة  مما يعني أن عالقة المسـاهم بالبنك ليسـت عالقة 

تبرعتبرع(٤). . 
وأمـا علـى القول بأن عقـد البنك التعاوني عقد مسـتقل تؤثر فيه النية ويسـمى وأمـا علـى القول بأن عقـد البنك التعاوني عقد مسـتقل تؤثر فيه النية ويسـمى 
ينظر: البحر الرائق البن نجيم ٢٠٥٢٠٥/٥، والتجريد لنفع العبيد للبجيرمي ، والتجريد لنفع العبيد للبجيرمي ٢٠٥٢٠٥/٣، ومطالب ، ومطالب  ينظر: البحر الرائق البن نجيم    (١)

أولي النهى للرحيباني أولي النهى للرحيباني ٢٧٣٢٧٣/٤.
هي العطية التي يبتغي بها الواهب العوض من الموهوب له. هي العطية التي يبتغي بها الواهب العوض من الموهوب له.   (٢)

ينظر: المقدمات الممهدات البن رشـد ٤٤١٤٤١/٢-٤٤٣٤٤٣، وشـرح حـدود ابن عرفة للرصاع ، وشـرح حـدود ابن عرفة للرصاع  ينظر: المقدمات الممهدات البن رشـد    
٤٢٧٤٢٧/١، والمطلـع علـى أبـواب المقنـع للبعلـي ، والمطلـع علـى أبـواب المقنـع للبعلـي ٢٩١٢٩١، ومعجـم المصطلحـات الماليـة ، ومعجـم المصطلحـات الماليـة 

واالقتصادية في لغة الفقهاء د.نزيه حماد واالقتصادية في لغة الفقهاء د.نزيه حماد ٤٦٤٤٦٤.
ا من البيوع وهذا مذهب  ذهب جمهور العلماء إلى أن الهبة التي يشترط فيها العوض تعد بيعً ا من البيوع وهذا مذهب   ذهب جمهور العلماء إلى أن الهبة التي يشترط فيها العوض تعد بيعً  (٣)
ا البن حزم وأبي ثور، واشترط كثير من العلماء  ا البن حزم وأبي ثور، واشترط كثير من العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خالفً الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خالفً
ا ألنه كالبيع وقال بعضهم تصح مع جهالة العوض ويلزم الموهوب  ا ألنه كالبيع وقال بعضهم تصح مع جهالة العوض ويلزم الموهوب أن يكون العوض معلومً أن يكون العوض معلومً
ا يسـاوي قيمـة الهبة. ينظـر: بدائع الصنائـع للكاسـاني ١٦٨١٦٨/٥، واالختيار ، واالختيار  ا يسـاوي قيمـة الهبة. ينظـر: بدائع الصنائـع للكاسـاني أن يبـذل عوضً أن يبـذل عوضً
لتعليـل المختـار للموصلـي لتعليـل المختـار للموصلـي ٥٣٥٣/٣، والمدونـة البن القاسـم ، والمدونـة البن القاسـم ٣٩١٣٩١/٢، والفواكـه الدواني ، والفواكـه الدواني 
للنفـراوي للنفـراوي ٢٢١٢٢١/٢، ، ٢٢٢٢٢٢، والحـاوي الكبير للمـاوردي ، والحـاوي الكبير للمـاوردي ٤١٩٤١٩/٩-٤٢٢٤٢٢، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج 
للشـربيني للشـربيني ٥٢١٥٢١/٢، ، ٥٢٢٥٢٢، والمغنـي البـن قدامـة ، والمغنـي البـن قدامـة ٢٨٠٢٨٠/٨، والـروض المربع مع حاشـية ، والـروض المربع مع حاشـية 

ابن  قاسم ابن  قاسم ٤٢٣٤٢٣/٤، والمحلى البن حزم ، والمحلى البن حزم ٣٠٦٣٠٦/١٠١٠.
وال يعني هذا أنه ال يوجد أعضاء متبرعون ففي بعض البنوك يشـترك بعض األفراد أو بعض  وال يعني هذا أنه ال يوجد أعضاء متبرعون ففي بعض البنوك يشـترك بعض األفراد أو بعض    (٤)
ا  ا الجهـات فـي البنـك التعاوني رغبة في التبرع وتقوية مركز البنك المالي وهذا سـائغ شـرعً الجهـات فـي البنـك التعاوني رغبة في التبرع وتقوية مركز البنك المالي وهذا سـائغ شـرعً
وال  مانـع منـه. وإن كان هـذا ليس هو الغالـب على أعضاء البنـك التعاونـي. ينظر: أحكام وال  مانـع منـه. وإن كان هـذا ليس هو الغالـب على أعضاء البنـك التعاونـي. ينظر: أحكام 

البنوك التعاونية د. عبد الله آل سيف البنوك التعاونية د. عبد الله آل سيف ٤٥٤٤٥٤.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٠٧٢٠٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

معاوضـة تعاونيـة أو عقد تعـاون فالعالقة بين البنك والمسـاهمين عالقة شـركة ألن معاوضـة تعاونيـة أو عقد تعـاون فالعالقة بين البنك والمسـاهمين عالقة شـركة ألن 
المعاوضـة التعاونيـة ال تقـوم إال علـى جمـع من األشـخاص يشـتركون فيمـا بينهم المعاوضـة التعاونيـة ال تقـوم إال علـى جمـع من األشـخاص يشـتركون فيمـا بينهم 
ويتعاونون بدفع أموالهم للوصول إلى هدف معين وال معنى لذلك إال الشركة، ولذلك ويتعاونون بدفع أموالهم للوصول إلى هدف معين وال معنى لذلك إال الشركة، ولذلك 
ا،  ا، لما بحث القائلون بهذا القول حكم االكتتاب في البنوك التعاونية اعتبروا ذلك جائزً لما بحث القائلون بهذا القول حكم االكتتاب في البنوك التعاونية اعتبروا ذلك جائزً
وعللـوا لذلك بأن االكتتاب في الشـركات جائزوعللـوا لذلك بأن االكتتاب في الشـركات جائز(١) فدل ذلك على أنها عالقة شـراكة،  فدل ذلك على أنها عالقة شـراكة، 

وهذا الزم قولهم.وهذا الزم قولهم.
وكذلـك علـى القول بأن عقـد البنك التعاوني عقد شـركة فالعالقـة بين البنك وكذلـك علـى القول بأن عقـد البنك التعاوني عقد شـركة فالعالقـة بين البنك 
ا وهذا التوصيف هو أسلم وأجود األوصاف الفقهية  ا وهذا التوصيف هو أسلم وأجود األوصاف الفقهية والمسـاهمين عالقة شـراكة أيضً والمسـاهمين عالقة شـراكة أيضً
 للعالقة بين البنك وأعضائه وبه تسـتقيم األحكام وتطـرد بخالف األوصاف األخر للعالقة بين البنك وأعضائه وبه تسـتقيم األحكام وتطـرد بخالف األوصاف األخر

التي يمكن القدح فيها ببعض االعتراضات الفقهية كما تقدم.التي يمكن القدح فيها ببعض االعتراضات الفقهية كما تقدم.
المطلب الرابع: عالقة المساهمين ببعضهم.المطلب الرابع: عالقة المساهمين ببعضهم.

ا أن التوصيف الفقهي للبنك التعاوني هو أنه شـركة، وبناء على  ا أن التوصيف الفقهي للبنك التعاوني هو أنه شـركة، وبناء على مما تقرر سـابقً مما تقرر سـابقً
هـذا القول المختـار فإن العالقة بين األعضاء «المسـاهمين» عالقة شـراكة من حيث هـذا القول المختـار فإن العالقة بين األعضاء «المسـاهمين» عالقة شـراكة من حيث 
الجملـة وإن كانـت هـذا العالقـة تختلـف باختـالف صبغة الشـركة، فمـن يعمل من الجملـة وإن كانـت هـذا العالقـة تختلـف باختـالف صبغة الشـركة، فمـن يعمل من 
الشركاء بنفسه وماله كالشريك في شركة العنان فهو شريك ووكيل عن بقية األعضاء، الشركاء بنفسه وماله كالشريك في شركة العنان فهو شريك ووكيل عن بقية األعضاء، 
ومـن يشـارك بماله فقط دون عملٍ فهـو كرب المال في المضاربة، ومن يعمل بنفسـه ومـن يشـارك بماله فقط دون عملٍ فهـو كرب المال في المضاربة، ومن يعمل بنفسـه 

بنصيب من الربح دون مشاركة برأس ماله فهو كالعامل في المضاربة.بنصيب من الربح دون مشاركة برأس ماله فهو كالعامل في المضاربة.
؛  ا فعاالً ا بأن لألعضاء دورً ا والبنوك التعاونية خصوصً ؛ وتتميز التعاونيات عمومً ا فعاالً ا بأن لألعضاء دورً ا والبنوك التعاونية خصوصً وتتميز التعاونيات عمومً
ألنهم في األغلب أهل مجتمع واحد وظروفٍ متقاربة والبنك يقوم من أجلهم ويتأسس ألنهم في األغلب أهل مجتمع واحد وظروفٍ متقاربة والبنك يقوم من أجلهم ويتأسس 
بجهودهـم ولذلـك فمن مبادئ التعاون المسـتقرة لـد التعاونيين مبدأ االسـتقاللية بجهودهـم ولذلـك فمن مبادئ التعاون المسـتقرة لـد التعاونيين مبدأ االسـتقاللية 

ينظر: أحكام البنوك التعاونية د. عبد الله آل سيف ٤٦١٤٦١. ينظر: أحكام البنوك التعاونية د. عبد الله آل سيف    (١)



٢٠٨٢٠٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والحكـم الذاتـي ومبـدأ التعاون بيـن التعاونيات ومبـدأ االهتمام بالمجتمـعوالحكـم الذاتـي ومبـدأ التعاون بيـن التعاونيات ومبـدأ االهتمام بالمجتمـع(١) وهذه  وهذه 
المبـادئ تجعل لألعضـاء مزية كمـا تجعل عليهم مسـؤولية تجاه بنكهم وشـركائهم المبـادئ تجعل لألعضـاء مزية كمـا تجعل عليهم مسـؤولية تجاه بنكهم وشـركائهم 

التعاونيين مما يعزز العالقة بين المساهمين القتضاء التعاون لذلك. التعاونيين مما يعزز العالقة بين المساهمين القتضاء التعاون لذلك. 
المطلب الخامس: مسؤولية البنك تجاه المساهمينالمطلب الخامس: مسؤولية البنك تجاه المساهمين

البنك التعاوني كما تقدم يعد شركة ومعلوم أن الشركة تتحمل مسؤوليتها تجاه البنك التعاوني كما تقدم يعد شركة ومعلوم أن الشركة تتحمل مسؤوليتها تجاه 
المشـاركين فيها وقد دلت الشـريعة على أصل هذه المسؤولية ونبهت عليها فقال الله المشـاركين فيها وقد دلت الشـريعة على أصل هذه المسؤولية ونبهت عليها فقال الله 

   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   عـز وجـل: ﴿ عـز وجـل: ﴿ ے
ا لعدم قيامهم  ا من الشركاء يظلم بعضهم بعضً ا لعدم قيامهم  فاآلية تدل على أن كثيرً ا من الشركاء يظلم بعضهم بعضً ®   ¯   ° ﴾ ﴾(٢) فاآلية تدل على أن كثيرً
بالعـدل وأداء األمانة تجاه شـركائهم واسـتثنى من ذلـك المؤمنيـن الصالحينبالعـدل وأداء األمانة تجاه شـركائهم واسـتثنى من ذلـك المؤمنيـن الصالحين(٣)فدل فدل 
ذلك على أن القيام بما يجب تجاه الشـركاء من عدل وصدق وأمانة ونصح من لوازم ذلك على أن القيام بما يجب تجاه الشـركاء من عدل وصدق وأمانة ونصح من لوازم 
اإليمـان وعالماتـه، ويعضد ذلك ويبينه ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: قال الله تعالى: اإليمـان وعالماتـه، ويعضد ذلك ويبينه ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: قال الله تعالى: 
«أنـا ثالث الشـريكين ما لم يخـن أحدهما صاحبه، فـإذا خان خرجت مـن بينهما»«أنـا ثالث الشـريكين ما لم يخـن أحدهما صاحبه، فـإذا خان خرجت مـن بينهما»(٤)، ، 
فالله عز وجل يبارك في الشركة ما لم تدخلها الخيانة وهي كل نشاط يؤدي إلى ضرر فالله عز وجل يبارك في الشركة ما لم تدخلها الخيانة وهي كل نشاط يؤدي إلى ضرر 
ا(٥)، فدل ذلك على وجوب قيام كل شـريك بما يقتضيه عقد الشـركة من ، فدل ذلك على وجوب قيام كل شـريك بما يقتضيه عقد الشـركة من  االشـركة عمدً الشـركة عمدً

وفاء بالشروط والتزام باألحكام المشروعة.وفاء بالشروط والتزام باألحكام المشروعة.
ينظر: ص١١٤١١٤-١١٦١١٦. ينظر: ص  سورة ص، اآلية: ٢٤٢٤.(١)  سورة ص، اآلية:    (٢)

ينظر: تفسير البغوي ٦٩٦٦٩٦/٣، وتفسير أبي السعود ، وتفسير أبي السعود ٢٢١٢٢١/٧. ينظر: تفسير البغوي    (٣)
رواه أبو داود. كتاب البيوع. باب في الشركة ١٦٩١٦٩/٩ رقم  رقم ٣٣٨١٣٣٨١، والبيهقي. كتاب الشركة. ، والبيهقي. كتاب الشركة.  رواه أبو داود. كتاب البيوع. باب في الشركة    (٤)
باب األمانة في الشركة وترك الخيانة باب األمانة في الشركة وترك الخيانة ٧٨٧٨/٦-٧٩٧٩، وقد سكت عنه أبو داود وصححه الحاكم ، وقد سكت عنه أبو داود وصححه الحاكم 
فـي المسـتدرك فـي المسـتدرك ٦٠٦٠/٢ وضعفه ابن القطان فـي كتابه بيان الوهم واإليهـام  وضعفه ابن القطان فـي كتابه بيان الوهم واإليهـام ٥٦٧٥٦٧/٣، ، ٥٦٨٥٦٨، ، 

وكذلك األلباني في إرواء الغليل وكذلك األلباني في إرواء الغليل ٢٨٨٢٨٨/٥.
ينظر: سـبل السـالم للصنعاني ١٣٢١٣٢/٣، ونيل األوطار للشوكاني ، ونيل األوطار للشوكاني ١٤٣١٤٣/٥، والشركات في ، والشركات في  ينظر: سـبل السـالم للصنعاني    (٥)

الشريعة اإلسالمية د. الخياط الشريعة اإلسالمية د. الخياط ٢٨٠٢٨٠/١، ، ٢٨١٢٨١.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٠٩٢٠٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ومـن مسـؤوليات البنك الواجبـة القيام بكل ما فيه مصلحـة لألعضاء ألن ومـن مسـؤوليات البنك الواجبـة القيام بكل ما فيه مصلحـة لألعضاء ألن 
البنـك بإدارتـه وكيـل عن الشـركاء والوكيـل يتصـرف بأصلح ما يكـون لموكله البنـك بإدارتـه وكيـل عن الشـركاء والوكيـل يتصـرف بأصلح ما يكـون لموكله 
ويعمل في مال البنك بما فيه مصلحة البنك ويجب عليه االبتعاد عن المعامالت ويعمل في مال البنك بما فيه مصلحة البنك ويجب عليه االبتعاد عن المعامالت 

المحرمة.المحرمة.
ومما يجب على البنك والشـركاء تنفيذ الشـروط المتفق عليها في عقد إنشـاء ومما يجب على البنك والشـركاء تنفيذ الشـروط المتفق عليها في عقد إنشـاء 
البنك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ البنك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ ]   \   [   ^   _ ﴾ ﴾(١) والوفاء بعقد الشـركة  والوفاء بعقد الشـركة 

ال  يتم إال بالوفاء بالشروط المباحة المتفق عليها في العقد.ال  يتم إال بالوفاء بالشروط المباحة المتفق عليها في العقد.
ومـن مسـؤوليات البنك تجـاه المسـاهمين إعالمهـم بموعد انعقـاد الجمعية ومـن مسـؤوليات البنك تجـاه المسـاهمين إعالمهـم بموعد انعقـاد الجمعية 
العموميـة ودعوتهـم لحضورهـا وتقديم المعلومـات الدقيقة عن البنـك وعمله؛ ألن العموميـة ودعوتهـم لحضورهـا وتقديم المعلومـات الدقيقة عن البنـك وعمله؛ ألن 
مـن أهم حقوق الشـركاء الرقابة علـى الشـركةمـن أهم حقوق الشـركاء الرقابة علـى الشـركة(٢)، وال تتم إال بالكشـف الواضح عن ، وال تتم إال بالكشـف الواضح عن 

معلومات البنك ليتسنى للشركاء معرفة حال بنكهم والرقابة عليهمعلومات البنك ليتسنى للشركاء معرفة حال بنكهم والرقابة عليه(٣).
والبنك مسـؤول عـن صحة المعلومات الـواردة في النشـرة التعريفية الخاصة والبنك مسـؤول عـن صحة المعلومات الـواردة في النشـرة التعريفية الخاصة 
بـه ويتحمـل مسـؤولية مـا يقـع فيها من خطـأ وما ينتـج عن ذلك مـن تغريـربـه ويتحمـل مسـؤولية مـا يقـع فيها من خطـأ وما ينتـج عن ذلك مـن تغريـر(٤)، ومن ، ومن 
مسـؤوليات البنك إذا كان ذا شـخصية معنوية ومسـؤولية محدودة أن يتحمل الديون مسـؤوليات البنك إذا كان ذا شـخصية معنوية ومسـؤولية محدودة أن يتحمل الديون 

بأمواله وأصوله، وال يتحمل الشركاء من هذه الديون إال بقدر أسهمهم.بأمواله وأصوله، وال يتحمل الشركاء من هذه الديون إال بقدر أسهمهم.
مح إلدارته بالعمل في إدارة بنك آخر أو االتجار  مح إلدارته بالعمل في إدارة بنك آخر أو االتجار ومن مسؤوليات البنك أال يُسْ ومن مسؤوليات البنك أال يُسْ
في أحد فروع هذا النشاط لما في ذلك من المنافسة واإلضرار بالبنك األول إال إن أذن في أحد فروع هذا النشاط لما في ذلك من المنافسة واإلضرار بالبنك األول إال إن أذن 

سورة المائدة، اآلية: ١. سورة المائدة، اآلية:    (١)
ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة د. خالد الماجد ٢٢٩٢٢٩-٢٣٣٢٣٣. ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة د. خالد الماجد    (٢)

ينظر: الشركات في الشريعة اإلسالمية د. الخياط ٢٧١٢٧١/١. ينظر: الشركات في الشريعة اإلسالمية د. الخياط    (٣)
ينظر: مسـؤولية الشريك في الشركة د. الماجد ٣٧٠٣٧٠، ونظام الشركات السعودي المادة ، ونظام الشركات السعودي المادة ٥٥٥٥  ينظر: مسـؤولية الشريك في الشركة د. الماجد    (٤)

ص٨٤٨٤، من مجموعة األنظمة التجارية.، من مجموعة األنظمة التجارية.



٢١٠٢١٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

له أعضاء البنك في الجمعية العموميةله أعضاء البنك في الجمعية العمومية(١).
ومـن المسـؤوليات األخالقيـة التي تتميز بهـا البنوك التعاونية وجـوب العناية ومـن المسـؤوليات األخالقيـة التي تتميز بهـا البنوك التعاونية وجـوب العناية 
باألعضاء ومساعدتهم من الناحية االقتصادية والثقافية واالجتماعية وغير ذلك وهذه باألعضاء ومساعدتهم من الناحية االقتصادية والثقافية واالجتماعية وغير ذلك وهذه 

المسؤولية من أهم أهداف البنوك التعاونية ومميزاتهاالمسؤولية من أهم أهداف البنوك التعاونية ومميزاتها(٢).
ا إخراج الزكاة إلى مستحقيها(٣). ا إخراج الزكاة إلى مستحقيهاومن واجبات البنك أيضً ومن واجبات البنك أيضً

ومـن مسـؤوليات البنـك تجاه المسـاهمين أال يعمـل بأموالهم فيمـا فيه خطر ومـن مسـؤوليات البنـك تجاه المسـاهمين أال يعمـل بأموالهم فيمـا فيه خطر 
عليها والبنوك التعاونية في الجملة تتميز بالبعد عن المعامالت ذات المخاطر العالية؛ عليها والبنوك التعاونية في الجملة تتميز بالبعد عن المعامالت ذات المخاطر العالية؛ 
وألجـل ذلـك يقبـل عليها بعض الناس لهـذه الميزة فيجـب علـى إدارة البنك مراعاة وألجـل ذلـك يقبـل عليها بعض الناس لهـذه الميزة فيجـب علـى إدارة البنك مراعاة 
ا  ا ذلك السـيما إذا تعارف التعاونيون على هذا المبدأ وساروا عليه؛ ألن المعروف عرفً ذلك السـيما إذا تعارف التعاونيون على هذا المبدأ وساروا عليه؛ ألن المعروف عرفً

كالمشروط شرطًا والمعروف بين التجار كالشروط بينهم.كالمشروط شرطًا والمعروف بين التجار كالشروط بينهم.

ينظر: الشـركات في الشـريعة اإلسـالمية د. عبد العزيز الخياط ٢٨١،٢٧٨٢٨١،٢٧٨/١، ومسـؤولية ، ومسـؤولية  ينظر: الشـركات في الشـريعة اإلسـالمية د. عبد العزيز الخياط    (١)
الشـريك في الشـركة د. الماجد الشـريك في الشـركة د. الماجد ٣٧٥٣٧٥، وقد نص على ذلك نظام الشـركات السعودي المادة ، وقد نص على ذلك نظام الشـركات السعودي المادة 
٧٠٧٠ ص ص٨٨٨٨، مـن مجموعة األنظمة التجارية. وقد نص علـى هذا المعنى فقهاء الحنابلة قال ، مـن مجموعة األنظمة التجارية. وقد نص علـى هذا المعنى فقهاء الحنابلة قال 
في المغني: «وجملة ذلك أنه إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أخذ مضاربة أخر من آخر فأذن في المغني: «وجملة ذلك أنه إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أخذ مضاربة أخر من آخر فأذن 
ا بغير خالف، وإن كان فيه ضرر  ا بغير خالف، وإن كان فيه ضرر لـه األول جـاز وإن لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضً لـه األول جـاز وإن لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضً
ا يحتـاج أن يقطع زمانه  ا يحتـاج أن يقطع زمانه علـى رب المـال األول ولـم يأذن له مثل أن يكـون المال الثاني كثيرً علـى رب المـال األول ولـم يأذن له مثل أن يكـون المال الثاني كثيرً
ا متى اشـتغل عنه بغيره انقطع عن  ا متى اشـتغل عنه بغيره انقطع عن ويشـغله عن التجارة في األول أو يكون المال األول كثيرً ويشـغله عن التجارة في األول أو يكون المال األول كثيرً

بعض تصرفاته لم يجز له ذلك وقال أكثر الفقهاء يجوز: ...» بعض تصرفاته لم يجز له ذلك وقال أكثر الفقهاء يجوز: ...» ١٥٩١٥٩/٧، ، ١٦٠١٦٠.
ينظر: ص١٣٣١٣٣. ينظر: ص   (٢)

سيأتي بيان ذلك في مبحث مستقل إن شاء الله. سيأتي بيان ذلك في مبحث مستقل إن شاء الله.   (٣)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

مصادر تمويل البنك التعاوني

وفيه سبعة مباحث: وفيه سبعة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: االكتتاب من المساهمين. االكتتاب من المساهمين.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: االحتياطي. االحتياطي.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: الودائع. الودائع.

المبحث الرابع:المبحث الرابع: االقتراض. االقتراض.
المبحث الخامس:المبحث الخامس: إصدار السندات والصكوك. إصدار السندات والصكوك.

المبحث السادس:المبحث السادس: الدعم الحكومي. الدعم الحكومي.
التعاونيـة  والبنـوك  والجمعيـات  األفـراد  مـن  التبرعـات  التعاونيـة   والبنـوك  والجمعيـات  األفـراد  مـن  التبرعـات  السـابع:  السـابع:المبحـث  المبحـث 

.األخر    .األخر    



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٢١٣٢١٣

االكتتاب من المساهميناالكتتاب من المساهمين

المطلب األول: المراد باالكتتابالمطلب األول: المراد باالكتتاب
، وفي  ) أي خطَّ تَـبَ ، وفي ، وأصله (كَ ) أي خطَّ تَـبَ االكتتـاب فـي اللغة: مصدر للفعـل (اكتتب) االكتتـاب فـي اللغة: مصدر للفعـل (اكتتب) (١)، وأصله (كَ
مقاييس اللغة: «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء مقاييس اللغة: «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء 
تْبًا»(٢)، ويقال: اكتتب الرجل أي: ، ويقال: اكتتب الرجل أي:  تْبًا»من ذلك الكتاب والكتابة، يقال: كتبت الكتاب أكتبه كَ من ذلك الكتاب والكتابة، يقال: كتبت الكتاب أكتبه كَ

زاة(٣). زاةكتب نفسه في ديوان السلطان، واكتتبت في غزوة كذا أي: كتبت اسمي في الغُ كتب نفسه في ديوان السلطان، واكتتبت في غزوة كذا أي: كتبت اسمي في الغُ
ف بتعريفات كثيرة(٤) لعل أفضلها  لعل أفضلها  رِّ ف بتعريفات كثيرةوأما تعريف االكتتاب في االصطالح فقد عُ رِّ وأما تعريف االكتتاب في االصطالح فقد عُ
وأوضحها قولهم: هو انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الحصة ويعطى وأوضحها قولهم: هو انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الحصة ويعطى 

ا قابالً للتداول ويكتسب بمقتضاه صفة الشريك(٥). ا قابالً للتداول ويكتسب بمقتضاه صفة الشريكمقابالً لها سهمً مقابالً لها سهمً
ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١٢١١٢١/٢. ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك    (١)

مقاييس اللغة البن فارس ١٥٨١٥٨/٥. مقاييس اللغة البن فارس    (٢)
ينظـر: لسـان العـرب ١٩٢١٩٢/٢، ، ١٩٣١٩٣، والقاموس المحيـط ، والقاموس المحيـط ١٢٥١٢٥/١، ، ١٢٦١٢٦، وتاج العروس ، وتاج العروس  ينظـر: لسـان العـرب    (٣)

للزبيدي للزبيدي ٤٤٤٤٤٤/١، ، ٤٤٥٤٤٥.
من أراد التوسـع في بيان هذه التعريفات فليراجع رسـالة: االكتتاب في الشركات المساهمة  من أراد التوسـع في بيان هذه التعريفات فليراجع رسـالة: االكتتاب في الشركات المساهمة    (٤)

حقيقته وأحكامه، د.عمر العجالن حقيقته وأحكامه، د.عمر العجالن ٧٠٧٠، ، ٧١٧١.
ينظر: القانون التجاري والشركات التجارية الخاصة للقليوبي ١٩٣١٩٣/٢. ينظر: القانون التجاري والشركات التجارية الخاصة للقليوبي    (٥)



٢١٤٢١٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والعالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي ظاهر وذلك أن االكتتاب في اللغة والعالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي ظاهر وذلك أن االكتتاب في اللغة 
يعني: كتابة االسم في الدواوين والوثائق، وكذلك في االصطالح فإن الشركات تكتب يعني: كتابة االسم في الدواوين والوثائق، وكذلك في االصطالح فإن الشركات تكتب 

في سجالتها أن فالنًا له عدد من األسهم وقد تمنحه ورقة تثبت ذلكفي سجالتها أن فالنًا له عدد من األسهم وقد تمنحه ورقة تثبت ذلك(١).
وأما تعريف االكتتاب في البنك التعاوني فقيل هو: عمل إداري يتم بمقتضاه انضمام وأما تعريف االكتتاب في البنك التعاوني فقيل هو: عمل إداري يتم بمقتضاه انضمام 
تتب إلى الجمعية أو الهيئة أو البنك التعاوني تحت التأسـيس، مقابل المسـاهمة في  كْ تتب إلى الجمعية أو الهيئة أو البنك التعاوني تحت التأسـيس، مقابل المسـاهمة في المُ كْ المُ
رأس المـال بعـدد معين من األسـهم المطروحة،وهو دعوة توجه إلى أشـخاص وهيئات رأس المـال بعـدد معين من األسـهم المطروحة،وهو دعوة توجه إلى أشـخاص وهيئات 
متخصصين في مجال أو تخصص معين للمسـاهمة في رأس المال والحصول على ربح متخصصين في مجال أو تخصص معين للمسـاهمة في رأس المال والحصول على ربح 
من عائد السهم وفق رؤية تعاونية غير هادفة للربح في األصل؛ بل لتحقيق خدمات تعاونية من عائد السهم وفق رؤية تعاونية غير هادفة للربح في األصل؛ بل لتحقيق خدمات تعاونية 

مشتركة لألعضاء وقد تقدم لغير األعضاء وفق ضوابط معينةمشتركة لألعضاء وقد تقدم لغير األعضاء وفق ضوابط معينة(٢).
وهذا التعريف عليه عدة مالحظات:وهذا التعريف عليه عدة مالحظات:

أنـه قصر االكتتاب على وقت التأسـيس مع أن االكتتابـات تكون وقت أنـه قصر االكتتاب على وقت التأسـيس مع أن االكتتابـات تكون وقت   – –١
ا لزيادة  ا في الشـركات القائمة التي تطرح أسـهمً ا لزيادة التأسـيس وتكون أيضً ا في الشـركات القائمة التي تطرح أسـهمً التأسـيس وتكون أيضً
ـا مفتوحـة وغير محـددة بزمن فـي البنوك  ـا مفتوحـة وغير محـددة بزمن فـي البنوك رأس مالهـا كمـا تكـون أيضً رأس مالهـا كمـا تكـون أيضً
ا إلى أحد المبادئ التعاونية وهو مبدأ العضوية االختيارية  ا إلى أحد المبادئ التعاونية وهو مبدأ العضوية االختيارية التعاونية استنادً التعاونية استنادً

والمفتوحة.والمفتوحة.
أنه جعل الدعوة توجه إلى أشخاص وهيئات متخصصة وهذا غير دقيق، أنه جعل الدعوة توجه إلى أشخاص وهيئات متخصصة وهذا غير دقيق،   – –٢
فـإن البنـوك التعاونية تختلف باختـالف تخصصاتها، فالبنـك التعاوني فـإن البنـوك التعاونية تختلف باختـالف تخصصاتها، فالبنـك التعاوني 
العام يوجه الدعوة إلى الجمعيات التعاونية وإلى كل من يريد االنضمام العام يوجه الدعوة إلى الجمعيات التعاونية وإلى كل من يريد االنضمام 
إلـى البنك التعاونـي، وأما البنوك المتخصصة فتوجـه الدعوة للعاملين إلـى البنك التعاونـي، وأما البنوك المتخصصة فتوجـه الدعوة للعاملين 

. .في مجالها كالعاملين في الزراعة مثالً في مجالها كالعاملين في الزراعة مثالً
 ،  ، (٢)(١)         ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف          ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٦٠٤٦٠، ، ٤٦١٤٦١.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢١٥٢١٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

م العمليـة اإلدارية التي  أن التعريـف لم يـراع الترتيب المنطقي فإنـه قدَّ م العمليـة اإلدارية التي -  أن التعريـف لم يـراع الترتيب المنطقي فإنـه قدَّ  -٣
يتـم بموجبها االكتتاب على الدعوة إلى االكتتاب مع أن الدعوة متقدمة يتـم بموجبها االكتتاب على الدعوة إلى االكتتاب مع أن الدعوة متقدمة 
ا: بأن  ا: بأن زمنيـا علـى بذل المـال والحصول على األسـهم، وقد يقـال أيضً زمنيـا علـى بذل المـال والحصول على األسـهم، وقد يقـال أيضً
الدعـوة لالكتتاب ليسـت داخلة فـي االكتتاب؛ ألن االكتتـاب هو بذل الدعـوة لالكتتاب ليسـت داخلة فـي االكتتاب؛ ألن االكتتـاب هو بذل 
المـال للحصول على السـهم والدعـوة لالكتتاب أمر خـارج عن ذلك المـال للحصول على السـهم والدعـوة لالكتتاب أمر خـارج عن ذلك 

وإنما هي موطئة لالكتتاب ومقدمة له.وإنما هي موطئة لالكتتاب ومقدمة له.
والـذي يظهر لي أن التعريف المناسـب لالكتتاب في البنوك التعاونية أن يقال: والـذي يظهر لي أن التعريف المناسـب لالكتتاب في البنوك التعاونية أن يقال: 
انضمـام شـخص أو جهة إلى عضويـة البنك التعاونـي بدفع قيمة حصـة معينة يُعْطى انضمـام شـخص أو جهة إلى عضويـة البنك التعاونـي بدفع قيمة حصـة معينة يُعْطى 

ا ويكتسب بمقتضاه صفة العضو التعاوني. ا ويكتسب بمقتضاه صفة العضو التعاوني.مقابالً لها سهمً مقابالً لها سهمً
وهـذا التعريف جامع مانع مع كونه اقتصر على بيان مفهوم االكتتاب في البنك وهـذا التعريف جامع مانع مع كونه اقتصر على بيان مفهوم االكتتاب في البنك 
التعاونـي دون توسـع في ذكر مـا ال يدخل في صميـم موضوع االكتتـاب وإن كان له التعاونـي دون توسـع في ذكر مـا ال يدخل في صميـم موضوع االكتتـاب وإن كان له 
عالقة بالبنك التعاوني، وقد أشار التعريف إلى معنى مهم في قوله: «قيمة حصة معينة» عالقة بالبنك التعاوني، وقد أشار التعريف إلى معنى مهم في قوله: «قيمة حصة معينة» 
وهذه العبارة تشـير إلى أن البنوك التعاونية ال تسـمح للعضو بأن يحصل على ما شـاء وهذه العبارة تشـير إلى أن البنوك التعاونية ال تسـمح للعضو بأن يحصل على ما شـاء 
ا من األسهم كعشرة أسهم مثالً أو  ا من األسهم كعشرة أسهم مثالً أو من األسهم ولو كان راغبًا بذلك وإنما تحدد له عددً من األسهم ولو كان راغبًا بذلك وإنما تحدد له عددً

نسبة معينة ال يتجاوزها كـ نسبة معينة ال يتجاوزها كـ ٢٠٢٠% من اسم البنك% من اسم البنك(١). . 
ولالكتتاب في البنوك التعاونية أهمية كبيرة تظهر فيما يأتي:ولالكتتاب في البنوك التعاونية أهمية كبيرة تظهر فيما يأتي:

أن االكتتـاب شـرط لالنضمام للعضويـة التعاونية في البنـك واألنظمة أن االكتتـاب شـرط لالنضمام للعضويـة التعاونية في البنـك واألنظمة   – –١
التعاونية تنص على ذلكالتعاونية تنص على ذلك(٢).

Cooperative banks and the Grameen bank moded. P37,10Cooperative banks and the Grameen bank moded. P37,10 :ينظر ينظر:    (١)
واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٦١٦١، ، ٦٢٦٢. واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    

ممن نص على ذلك نظام التعاونيات المصري ففي المادة ١٧١٧ من النظام الجديد ما نصه: من النظام الجديد ما نصه: ممن نص على ذلك نظام التعاونيات المصري ففي المادة    (٢)
يتكـون رأس مال الجمعية العامة من أسـهم غيـر محدودة العدد قيمـة كل منها مائة جنيه  يتكـون رأس مال الجمعية العامة من أسـهم غيـر محدودة العدد قيمـة كل منها مائة جنيه     =



٢١٦٢١٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن االكتتاب عنصر أسـاس في تكوين رأس مـال البنك التعاوني وبقدر أن االكتتاب عنصر أسـاس في تكوين رأس مـال البنك التعاوني وبقدر   – –٢
حجم رأس المال تكون قوة البنكحجم رأس المال تكون قوة البنك(١).

أن البنك إذا كان لديه قاعدة رأس مالٍ قوية من األسهم استطاع أن يزيد  أن البنك إذا كان لديه قاعدة رأس مالٍ قوية من األسهم استطاع أن يزيد -   -٣
ا للثقة التي يكتسبها، ولوجود  ا للثقة التي يكتسبها، ولوجود موارده من الودائع والقروض وغيرها نظرً موارده من الودائع والقروض وغيرها نظرً

شرط المالءة المالية الذي تشترطه الجهات اإلشرافيةشرط المالءة المالية الذي تشترطه الجهات اإلشرافية(٢).
أن هـذه االكتتابات تسـاعد البنك علـى تحقيق ما يهدف إليه من إنشـاء أن هـذه االكتتابات تسـاعد البنك علـى تحقيق ما يهدف إليه من إنشـاء   – –٤
المشـروعات التعاونية على اختالف مستوياتها ونوعياتها، كما تساعده المشـروعات التعاونية على اختالف مستوياتها ونوعياتها، كما تساعده 

في تقديم القروض والتمويل لألعضاء وغيرهمفي تقديم القروض والتمويل لألعضاء وغيرهم(٣).
ا ألمـوال األعضاء التعاونيين السـيما  ا ألمـوال األعضاء التعاونيين السـيما أن هـذه االكتتابات تعد اسـتثمارً أن هـذه االكتتابات تعد اسـتثمارً  – –٥
األموال القليلة التي ال تسـتطيع إقامة المشروعات الخاصة فتشترك عن األموال القليلة التي ال تسـتطيع إقامة المشروعات الخاصة فتشترك عن 

طريق االكتتاب فتستفيد وتفيد.طريق االكتتاب فتستفيد وتفيد.
ا لألفراد على ادخار أموالهم واستثمارها فيما يحقق  ا لألفراد على ادخار أموالهم واستثمارها فيما يحقق أن في ذلك تشجيعً أن في ذلك تشجيعً  – –٦

المصلحة وذلك عن طريق االكتتاب في البنك التعاونيالمصلحة وذلك عن طريق االكتتاب في البنك التعاوني(٤).
دعم الحركة التعاونية وزيادة أعضائها وتوطيد العالقة بينهم وبين الثقافة دعم الحركة التعاونية وزيادة أعضائها وتوطيد العالقة بينهم وبين الثقافة   – –٧

تؤد بالكامل عند االكتتاب. تؤد بالكامل عند االكتتاب.=   =
ينظر: التمويل التعاوني األسس، الواقع، المقترحات، د. محمد عبد الحليم عمر ٨، وجريدة ، وجريدة  ينظر: التمويل التعاوني األسس، الواقع، المقترحات، د. محمد عبد الحليم عمر    

التعاون التعاون ١٢١٢ فبراير  فبراير ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام ٦٣،١٦٠٦٣،١٦٠. ينظر: البنوك التعاونية، زكي اإلمام    (١)

Managing District Central Cooperative banks P8Managing District Central Cooperative banks P8 :ينظر ينظر:    (٢)
ينظر: التمويل التعاوني األسس، الواقع، المقترحات، د. محمد عبد الحليم عمر ٨. ينظر: التمويل التعاوني األسس، الواقع، المقترحات، د. محمد عبد الحليم عمر    (٣)

ينظر: الشـركات التجارية، مصطفى طه ١٦١١٦١، والشـركات التجارية د. فوزي سـامي ، والشـركات التجارية د. فوزي سـامي ٢٤١٢٤١، ،  ينظر: الشـركات التجارية، مصطفى طه    (٤)
واالكتتاب في الشركات المساهمة حقيقته وأحكامه، د.عمر العجالن واالكتتاب في الشركات المساهمة حقيقته وأحكامه، د.عمر العجالن ٧٣٧٣.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢١٧٢١٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التعاونية التي يتبناها البنك.التعاونية التي يتبناها البنك.
وهنـا أمـر ال بد مـن لفت االنتبـاه إليه وهـو أن الحكومـات قد تقوم بتأسـيس وهنـا أمـر ال بد مـن لفت االنتبـاه إليه وهـو أن الحكومـات قد تقوم بتأسـيس 
البنوك التعاونية أو تشارك في ذلك مشاركة فاعلة عن طريق االكتتاب في أسهم البنك البنوك التعاونية أو تشارك في ذلك مشاركة فاعلة عن طريق االكتتاب في أسهم البنك 
واالسـتحواذ علـى كمية كبيـرة منها قد تصل إلـى واالسـتحواذ علـى كمية كبيـرة منها قد تصل إلـى ٥٠٥٠%، وذلك من أجـل تقوية البنك %، وذلك من أجـل تقوية البنك 
ودعـم مركـزه المالي وبعث الثقة به في نفوس المكتتبين وغالبًا ما يتم ذلك بطلب من ودعـم مركـزه المالي وبعث الثقة به في نفوس المكتتبين وغالبًا ما يتم ذلك بطلب من 
المنظمات التعاونية في البلد، إذا كانت ال تستطيع النهوض بالبنك لوحدها، ثم إذا قام المنظمات التعاونية في البلد، إذا كانت ال تستطيع النهوض بالبنك لوحدها، ثم إذا قام 
ا منه عن  ا منه عن البنك واسـتقرت تعامالته وكسـب ثقة الناس باعت الحكومة نصيبها أو جزءً البنك واسـتقرت تعامالته وكسـب ثقة الناس باعت الحكومة نصيبها أو جزءً

طريق اكتتاب آخر لتمنح للبنك االستقالل التام والحريةطريق اكتتاب آخر لتمنح للبنك االستقالل التام والحرية(١).
المطلب الثاني: توصيف عقد االكتتاب في البنوك التعاونيةالمطلب الثاني: توصيف عقد االكتتاب في البنوك التعاونية

البنك التعاوني شركة من الشركات، ولذلك فإن االكتتاب فيه يمكن أن يوصف البنك التعاوني شركة من الشركات، ولذلك فإن االكتتاب فيه يمكن أن يوصف 
بناء على المراحل التي يمر بها البنك، وذلك على النحو اآلتي:بناء على المراحل التي يمر بها البنك، وذلك على النحو اآلتي:

إذا كان البنـك فـي مرحلة التأسـيس األولي فاالكتتاب فيـه يوصف بأنه إذا كان البنـك فـي مرحلة التأسـيس األولي فاالكتتاب فيـه يوصف بأنه   – –١
اشـتراك في الشـركة والمـال المبذول هـو حصة العضو مـن رأس مال اشـتراك في الشـركة والمـال المبذول هـو حصة العضو مـن رأس مال 
الشركة، والدعوة لالكتتاب هي اإليجاب، وتعبئة نموذج طلب االكتتاب الشركة، والدعوة لالكتتاب هي اإليجاب، وتعبئة نموذج طلب االكتتاب 

أو بذل المال ألجل ذلك هو القبول.أو بذل المال ألجل ذلك هو القبول.
Cooperative banks and the Grameen bank model p8Cooperative banks and the Grameen bank model p8 :ينظر ينظر:    (١)

Co-operative banking in India p41Co-operative banking in India p41  

 Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p8, Managing District CentralCooperative banks in Europe Wim Fonteyne p8, Managing District Central  

Cooperative banks p 4 -5, 8Cooperative banks p 4 -5, 8

واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ١٤٨١٤٨، والنظم التعاونية المقارنة، د.  كمال ، والنظم التعاونية المقارنة، د.  كمال  واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    
أبـو الخيـر أبـو الخيـر ٤٦٤٦، واقتصاديـات التعـاون ، واقتصاديـات التعـاون – – الجـزء األول في البنيـان التعاونـي، د. جابر جاد الجـزء األول في البنيـان التعاونـي، د. جابر جاد 

عبد الرحمن عبد الرحمن ٢٩٢٩.
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وأما إذا كان البنك قد استقر أمره وتنظيمه وحصل على الرخص الالزمة وأما إذا كان البنك قد استقر أمره وتنظيمه وحصل على الرخص الالزمة   – –٢
واكتسـب شـخصية حكمية وبدأ بممارسـة أعماله واكتسـب شـخصية حكمية وبدأ بممارسـة أعماله – – وغالبًا ما يتم ذلك وغالبًا ما يتم ذلك 
بمشـاركة الحكومة والجمعيـات التعاونية بمشـاركة الحكومة والجمعيـات التعاونية – – ثم دعا النـاس لالكتتاب، ثم دعا النـاس لالكتتاب، 

فهل يوصف االكتتاب هنا بأنه بيع أم اشتراك في الشركة؟فهل يوصف االكتتاب هنا بأنه بيع أم اشتراك في الشركة؟
في المسألة احتماالن: في المسألة احتماالن:   

االحتمـال األول: أن يقـال: إنه بيع؛ ألن للبنك شـخصية حكمية تملك  أن يقـال: إنه بيع؛ ألن للبنك شـخصية حكمية تملك  االحتمـال األول:   
ا من أسهمه(١)  ا من أسهمهالبيع والشراء وغير ذلك من التصرفات، فالبنك يبيع جزءً البيع والشراء وغير ذلك من التصرفات، فالبنك يبيع جزءً

ا. ا.لمن يريد االكتتاب فيه ليصبح شريكً لمن يريد االكتتاب فيه ليصبح شريكً
االحتمال الثاني: أن يقال: إنه اشـتراك في الشـركة بدفع حصة من رأس  أن يقال: إنه اشـتراك في الشـركة بدفع حصة من رأس  االحتمال الثاني:   
المـال؛ ألن أعضـاء مجلس إدارة البنك قد اتفقوا على توسـيع الشـركة المـال؛ ألن أعضـاء مجلس إدارة البنك قد اتفقوا على توسـيع الشـركة 

بطرح أسهم لالكتتاب وليس ذلك من البيع.بطرح أسهم لالكتتاب وليس ذلك من البيع.
ومؤد كال االحتمالين واحد، فصاحب السـهم شريك لغيره في البنك  ومؤد كال االحتمالين واحد، فصاحب السـهم شريك لغيره في البنك    

ا. ا أو اشتراكً ا.سواء أكان االكتتاب بيعً ا أو اشتراكً سواء أكان االكتتاب بيعً
وأما إن كانت الحكومة تملك نصيبًا من أسهم البنك ثم أرادت الخروج وأما إن كانت الحكومة تملك نصيبًا من أسهم البنك ثم أرادت الخروج   – –٣
منـه منـه – – إمـا ألنها تريد إعطـاءه الحرية في اتخاذ قراراتـه أو ألن البنك قد إمـا ألنها تريد إعطـاءه الحرية في اتخاذ قراراتـه أو ألن البنك قد 
ا على تدبير شـؤونه – – فهذا الخـروج يكون عن طريق طرح فهذا الخـروج يكون عن طريق طرح  ا على تدبير شـؤونه أصبـح قادرً أصبـح قادرً
األسـهم التـي تملكهـا الحكومـة لالكتتاب مـرة أخر ودعـوة الناس األسـهم التـي تملكهـا الحكومـة لالكتتاب مـرة أخر ودعـوة الناس 

لالكتتاب فيها، وهذه الصورة ال تخلو من حالين:لالكتتاب فيها، وهذه الصورة ال تخلو من حالين:
ا في رأس مال الشـركة قابل للتداول يعطي مالكه  السـهم: هو صك يمثل نصيبًا عينيا أو نقدً ا في رأس مال الشـركة قابل للتداول يعطي مالكه   السـهم: هو صك يمثل نصيبًا عينيا أو نقدً  (١)
ا خاصة. ينظر: األسـهم والسـندات وأحكامها في الفقه اإلسـالمي، د. أحمد الخليل  ا خاصة. ينظر: األسـهم والسـندات وأحكامها في الفقه اإلسـالمي، د. أحمد الخليل حقوقً حقوقً

.٤٨٤٨
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٢١٩٢١٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحـال األولى:الحـال األولى: أن تقوم الحكومة ببيع أسـهمها علـى المكتتبين الجدد،  أن تقوم الحكومة ببيع أسـهمها علـى المكتتبين الجدد،   
ا لالكتتاب، والوصف الفقهي المناسـب  ا لالكتتاب، والوصف الفقهي المناسـب ويكـون البنك وسـيطًا ومديـرً ويكـون البنك وسـيطًا ومديـرً
لهـذه الحال أنها بيع؛ فالحكومة هي البائع والمكتتبون هم المشـترون، لهـذه الحال أنها بيع؛ فالحكومة هي البائع والمكتتبون هم المشـترون، 
والبنك وسيط بينهم، والمكتتب قد اشتر حصة في الشركة فهو شريك والبنك وسيط بينهم، والمكتتب قد اشتر حصة في الشركة فهو شريك 

فيها.فيها.
الحال الثانية:الحال الثانية: أن تتبرع الحكومة بأسـهمها للبنك التعاوني بحيث تُملِّكه  أن تتبرع الحكومة بأسـهمها للبنك التعاوني بحيث تُملِّكه   
األسـهم بال مقابل وتتنازل عن حصتها من البنك، ثم يقوم البنك بطرح األسـهم بال مقابل وتتنازل عن حصتها من البنك، ثم يقوم البنك بطرح 
 ، ، األسـهم مرة أخر لالكتتاب بالسـعر الذي طرحت فيه لالكتتاب أوالً األسـهم مرة أخر لالكتتاب بالسـعر الذي طرحت فيه لالكتتاب أوالً
وفـي هـذه الحـال ننظـر فـإن كان للبنـك شـخصية حكمية ومسـؤولية وفـي هـذه الحـال ننظـر فـإن كان للبنـك شـخصية حكمية ومسـؤولية 

ا. ا.محدودة ففي ذلك احتماالن كاالحتمالين المذكورين آنفً محدودة ففي ذلك احتماالن كاالحتمالين المذكورين آنفً
وأما إن لم يكن له شخصية حكمية بأن كان شركة عنان ومجلس اإلدارة وكيل وأما إن لم يكن له شخصية حكمية بأن كان شركة عنان ومجلس اإلدارة وكيل 
ا وإنما هو اشـتراك مـن المكتتبين  ا وإنما هو اشـتراك مـن المكتتبين عـن الشـركاء فليـس االكتتاب في هـذه الصورة بيعً عـن الشـركاء فليـس االكتتاب في هـذه الصورة بيعً
الجـدد في الشـركة، وما يدفعـه المكتتب فهو نصيبه من رأس مال الشـركة كاألسـهم الجـدد في الشـركة، وما يدفعـه المكتتب فهو نصيبه من رأس مال الشـركة كاألسـهم 

الجديدة التي تطرحها الشركات لزيادة رأس مالها.الجديدة التي تطرحها الشركات لزيادة رأس مالها.

المطلب الثالث: حكم االكتتاب في البنوك التعاونيةالمطلب الثالث: حكم االكتتاب في البنوك التعاونية
ا أن البنك التعاوني شـركة من الشـركات، ولـذا فاالكتتاب فيه  ا أن البنك التعاوني شـركة من الشـركات، ولـذا فاالكتتاب فيه قـد تقـرر سـابقً قـد تقـرر سـابقً

كاالكتتاب في الشركات من حيث الجملة، وذلك على التفصيل اآلتي:كاالكتتاب في الشركات من حيث الجملة، وذلك على التفصيل اآلتي:
االكتتاب في أسـهم بنـك تعاوني قائم على أنشـطة مباحة بحيث يكون االكتتاب في أسـهم بنـك تعاوني قائم على أنشـطة مباحة بحيث يكون   – –١
نظامـه ال ينص على التعامل بالمحرمات كاالقتراض بالربا، أو التمويل نظامـه ال ينص على التعامل بالمحرمات كاالقتراض بالربا، أو التمويل 
بالربـا، أو تمويـل األنشـطة المحرمـة كصناعـة الخمـور والمخدرات بالربـا، أو تمويـل األنشـطة المحرمـة كصناعـة الخمـور والمخدرات 



٢٢٠٢٢٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ونحوها مع التزامه بحدود الشريعة واالبتعاد عن المحرماتونحوها مع التزامه بحدود الشريعة واالبتعاد عن المحرمات(١).
فاالكتتاب والمشاركة في مثل هذا النوع من الشركات والبنوك التعاونية  فاالكتتاب والمشاركة في مثل هذا النوع من الشركات والبنوك التعاونية    
ا عند جماهير العلمـاء المعاصرين، وبه صدرت قرارات  ا مباحً ا عند جماهير العلمـاء المعاصرين، وبه صدرت قرارات يعـد أمرً ا مباحً يعـد أمرً
عدد من الهيئات الشـرعية والمجامع الفقهيـةعدد من الهيئات الشـرعية والمجامع الفقهيـة(٢)، ومن األدلة على ذلك ، ومن األدلة على ذلك 
ومعرفة ذلك وضبطه يرجع فيه إلى أهل العلم بحيث تتم دراسة هذه البنوك وبيان ما لها وما  ومعرفة ذلك وضبطه يرجع فيه إلى أهل العلم بحيث تتم دراسة هذه البنوك وبيان ما لها وما    (١)

عليها.عليها.
فممن أفتى بإباحة الشـركات المساهمة: الشـيخ محمد بن إبراهيم، واللجنة الدائمة لإلفتاء  فممن أفتى بإباحة الشـركات المساهمة: الشـيخ محمد بن إبراهيم، واللجنة الدائمة لإلفتاء    (٢)
ا: الشـيخ محمد بن عثيمين، والشـيخ  ا: الشـيخ محمد بن عثيمين، والشـيخ برئاسـة الشـيخ عبد العزيـز بن باز، وأفتـى بذلك أيضً برئاسـة الشـيخ عبد العزيـز بن باز، وأفتـى بذلك أيضً
محمد أبو زهرة، والشـيخ محمود شـلتوت، ود. عبد العزيز الخياط وآخرون، وبذلك صدر محمد أبو زهرة، والشـيخ محمود شـلتوت، ود. عبد العزيز الخياط وآخرون، وبذلك صدر 
قرار مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وقرار الهيئة الشرعية لشركة قرار مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وقرار الهيئة الشرعية لشركة 
الراجحـي المصرفيـة، والفتـاو االقتصاديـة لنـدوة البركة، وهيئـة المحاسـبة والمراجعة الراجحـي المصرفيـة، والفتـاو االقتصاديـة لنـدوة البركة، وهيئـة المحاسـبة والمراجعة 
للمؤسسـات المالية اإلسالمية في المعايير الشـرعية وجهات أخر كثيرة، ولم يخالف في للمؤسسـات المالية اإلسالمية في المعايير الشـرعية وجهات أخر كثيرة، ولم يخالف في 
ذلك إال قلة من الباحثين كالشـيخ تقي الدين النبهاني، ود. عيسى عبده، ود. علي عبد العال ذلك إال قلة من الباحثين كالشـيخ تقي الدين النبهاني، ود. عيسى عبده، ود. علي عبد العال 
عبد الرحمـن، وقد اسـتدلوا بأدلة ال تخلو من ضعف، وقد أجـاب عنها المخالفون لهم بما عبد الرحمـن، وقد اسـتدلوا بأدلة ال تخلو من ضعف، وقد أجـاب عنها المخالفون لهم بما 

يبين ضعفها.يبين ضعفها.
وعلى كل حال فالقول بالمنع قد أصبح من األقوال المهجورة التي تركها عامة فقهاء عصرنا،  وعلى كل حال فالقول بالمنع قد أصبح من األقوال المهجورة التي تركها عامة فقهاء عصرنا،    

ولذلك فالمجامع الفقهية والهيئات الشرعية وعامة المفتين مطبقون على القول بالجواز.ولذلك فالمجامع الفقهية والهيئات الشرعية وعامة المفتين مطبقون على القول بالجواز.
ينظر: فتاو ورسـائل الشـيخ محمد بن إبراهيـم ٤٢٤٢/٧، وفتاو اللجنـة الدائمة للبحوث ، وفتاو اللجنـة الدائمة للبحوث  ينظر: فتاو ورسـائل الشـيخ محمد بن إبراهيـم    
العلمية واإلفتاء العلمية واإلفتاء ٥٠٨٥٠٨/١٣١٣، والفتاو للشـيخ محمود شـلتوت ، والفتاو للشـيخ محمود شـلتوت ٣٥٥٣٥٥، والمعامالت المالية ، والمعامالت المالية 
المعاصـرة في الفقه اإلسـالمي، د.محمد عثمان شـبير المعاصـرة في الفقه اإلسـالمي، د.محمد عثمان شـبير ٢٠٦٢٠٦، وقـرارات وتوصيات مجمع ، وقـرارات وتوصيات مجمع 
الفقه اإلسـالمي الفقه اإلسـالمي ١٣٥١٣٥، والشـركات في الشريعة اإلسـالمية والقانون، د. عبد العزيز الخياط ، والشـركات في الشريعة اإلسـالمية والقانون، د. عبد العزيز الخياط 
 الفتاو ، ١٦٠١٦٠/٢، وقـرارات الهيئـة الشـرعية بمصرف الراجحـي ، وقـرارات الهيئـة الشـرعية بمصرف الراجحـي ٤٧٤٧/١ قرار رقـم  قرار رقـم ٣١٠٣١٠، الفتاو
االقتصادية لندوة البركة االقتصادية لندوة البركة ٦٩٦٩، والمعايير الشرعية ، والمعايير الشرعية ١٦٧١٦٧، والنظام االقتصادي في اإلسالم لتقي ، والنظام االقتصادي في اإلسالم لتقي 
الديـن النبهاني الديـن النبهاني ١٣٤١٣٤، والعقود الشـرعية الحاكمة للمعامالت المالية المعاصرة، د. عيسـى ، والعقود الشـرعية الحاكمة للمعامالت المالية المعاصرة، د. عيسـى 
عبده عبده ١٨١٨، وأحكام التعامل في األسـواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سـليمان ، وأحكام التعامل في األسـواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سـليمان ١٢٧١٢٧/١، ، 

= والخدمات االستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د. يوسف الشبيلي والخدمات االستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د. يوسف الشبيلي 



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٢١٢٢١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ما يأتي:ما يأتي:
الدليـل األول:الدليـل األول: أن البنـك التعاونـي شـركة مـن الشـركات، وقـد دلـت  أن البنـك التعاونـي شـركة مـن الشـركات، وقـد دلـت   
النصـوص الشـرعية واإلجمـاعالنصـوص الشـرعية واإلجمـاع(١) علـى مشـروعية الشـركة مـن حيث  علـى مشـروعية الشـركة مـن حيث 

الجملة، فالمشاركة فيها جائزةالجملة، فالمشاركة فيها جائزة(٢).
الدليل الثاني: أن األصل في العقود والشـروط اإلباحة إال ما دل الدليل أن األصل في العقود والشـروط اإلباحة إال ما دل الدليل  الدليل الثاني:    
على تحريمه ولم يرد دليل يمنع هذا النوع من الشركات فكان االكتتاب على تحريمه ولم يرد دليل يمنع هذا النوع من الشركات فكان االكتتاب 

ا(٣). افيها جائزً فيها جائزً
الدليـل الثالـث: الدليـل الثالـث: أن البنـك التعاونـي يقوم على أسـاس تعاونـي لخدمة أن البنـك التعاونـي يقوم على أسـاس تعاونـي لخدمة   
أعضائـه وخدمة المجتمع، وهذا مما ترغب فيه الشـريعة وتحث عليه، أعضائـه وخدمة المجتمع، وهذا مما ترغب فيه الشـريعة وتحث عليه، 
فمـا كان وسـيلة لذلـك فهـو مشـروع وال مانع منه مـادام أنـه يخلو من فمـا كان وسـيلة لذلـك فهـو مشـروع وال مانع منه مـادام أنـه يخلو من 

المعامالت المحرمة.المعامالت المحرمة.
االكتتـاب في أسـهم بنك تعاوني قائم على أنشـطة محرمة بحيث ينص االكتتـاب في أسـهم بنك تعاوني قائم على أنشـطة محرمة بحيث ينص   – –٢
نظامه على التعامـل بالمحرمات كاالقتراض بالربـا والتمويل بالربانظامه على التعامـل بالمحرمات كاالقتراض بالربـا والتمويل بالربا(٤)، ، 
٢٣٧٢٣٧/٢، واألسـهم والسـندات وأحكامهـا فـي الفقه اإلسـالمي، د. أحمـد الخليل ، واألسـهم والسـندات وأحكامهـا فـي الفقه اإلسـالمي، د. أحمـد الخليل ١١٠١١٠، ،   = =

وأحكام تمويل االستثمار في األسهم د. فهد العريض وأحكام تمويل االستثمار في األسهم د. فهد العريض ٦٠٦٠.
تقدم ذكر بعض النصوص حول مشـروعية الشـركات في عدة مواضع من هذه الرسالة، وقد  تقدم ذكر بعض النصوص حول مشـروعية الشـركات في عدة مواضع من هذه الرسالة، وقد    (١)
حكى جماعة من العلماء اإلجماع على مشروعية الشركة، قال ابن قدامة: «أجمع المسلمون حكى جماعة من العلماء اإلجماع على مشروعية الشركة، قال ابن قدامة: «أجمع المسلمون 

على جواز الشركة في الجملة...» المغني على جواز الشركة في الجملة...» المغني ١٠٩١٠٩/٧. . 
ينظر: األسـهم والسـندات وأحكامهـا، د. أحمد الخليل ١١١١١١-١١٥١١٥، وأحـكام التعامل في ، وأحـكام التعامل في  ينظر: األسـهم والسـندات وأحكامهـا، د. أحمد الخليل    (٢)

األسواق المالية، د. مبارك آل سليمان األسواق المالية، د. مبارك آل سليمان ١٣١١٣١/١.
ينظر: األسهم والسندات وأحكامها، د. الخليل ١٢٣١٢٣. ينظر: األسهم والسندات وأحكامها، د. الخليل    (٣)

قد ال يسمون ذلك بالربا وإنما يسمونه فائدة، وهذا ال يغير من الحقيقة شيئًا، فالعبرة بالحقائق  قد ال يسمون ذلك بالربا وإنما يسمونه فائدة، وهذا ال يغير من الحقيقة شيئًا، فالعبرة بالحقائق    (٤)
والمعاني ال باأللفاظ والمباني.والمعاني ال باأللفاظ والمباني.



٢٢٢٢٢٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وتمويل األنشـطة المحرمة كصناعة الخمور والمخدرات والتبغ ونحو وتمويل األنشـطة المحرمة كصناعة الخمور والمخدرات والتبغ ونحو 
ذلكذلك(١).

فاالكتتـاب فـي هذا النـوع من الشـركات محرم بال شـك وذلك لألدلة  فاالكتتـاب فـي هذا النـوع من الشـركات محرم بال شـك وذلك لألدلة    
اآلتية:اآلتية:

.(٢)﴾ ﴾ É   È   Ç   Æ   Å ﴿ :الدليل األول:الدليل األول: قول الله تعالى: ﴿  قول الله تعالى  
وجـه الداللـة مـن اآلية ظاهـر، فاالكتتـاب فـي البنك الذي يقـوم على  وجـه الداللـة مـن اآلية ظاهـر، فاالكتتـاب فـي البنك الذي يقـوم على    
 النشـاط المحـرم إعانـة لـه علـى اإلثـم والعـدوان؛ ألن البنـك يتقو النشـاط المحـرم إعانـة لـه علـى اإلثـم والعـدوان؛ ألن البنـك يتقو
باكتتاب المسـاهمين على مـا حرم الله فكان ذلك منهيـا عنه بنص هذه باكتتاب المسـاهمين على مـا حرم الله فكان ذلك منهيـا عنه بنص هذه 

اآلية الكريمة.اآلية الكريمة.
ا من الفقهاء قد نصوا على تحريم مشاركة المسلم  ا من الفقهاء قد نصوا على تحريم مشاركة المسلم  أن جمعً الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن جمعً  
ون في أمور محرمة، ومن أباح من  رُ ون في أمور محرمة، ومن أباح من لليهودي والنصراني؛ ألنهم قد يتَّجِ رُ لليهودي والنصراني؛ ألنهم قد يتَّجِ
الفقهاء مشاركتهم فقد اشـترط عدم وقوعهم في المعامالت المحرمة، الفقهاء مشاركتهم فقد اشـترط عدم وقوعهم في المعامالت المحرمة، 
فإذا كان التحريم خشية من الوقوع في المعامالت المحرمة فالتحريم في فإذا كان التحريم خشية من الوقوع في المعامالت المحرمة فالتحريم في 
البنـوك التي نعلم وقوعها فـي المحرمات من باب أولىالبنـوك التي نعلم وقوعها فـي المحرمات من باب أولى(٣). ولذلك فقد . ولذلك فقد 
جاء في قرار مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي جاء في قرار مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي 
األصـل فـي البنوك التعاونية أنها نشـأت لتيسـير أمـور النـاس ومحاربة الربـا والمعامالت  األصـل فـي البنوك التعاونية أنها نشـأت لتيسـير أمـور النـاس ومحاربة الربـا والمعامالت    (١)
المحرمـة وغيـر األخالقية، ولكن قد توجد بنوك تتسـمى بالتعاونية وهي في واقعها مخالفة المحرمـة وغيـر األخالقية، ولكن قد توجد بنوك تتسـمى بالتعاونية وهي في واقعها مخالفة 

لذلك، فقد يوجد بنك تعاوني نشاطه محرم فلزم التنبيه على ذلك هنا.لذلك، فقد يوجد بنك تعاوني نشاطه محرم فلزم التنبيه على ذلك هنا.
سورة المائدة، اآلية ٢. سورة المائدة، اآلية    (٢)

ينظر: المبسـوط للسرخسـي ١٢٥١٢٥/٢٢٢٢، والمغني ، والمغني ١١١١/٧، واألسهم والسندات وأحكامها، ، واألسهم والسندات وأحكامها،  ينظر: المبسـوط للسرخسـي    (٣)
د. أحمـد الخليل د. أحمـد الخليل ١٣٨١٣٨، وأحكام تمويل االسـتثمار في األسـهم، د. فهد العريض ، وأحكام تمويل االسـتثمار في األسـهم، د. فهد العريض ٥٨٥٨، ، ٥٩٥٩، ، 

وأحكام األسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه اإلسالمي، د. علي القره داغي وأحكام األسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه اإلسالمي، د. علي القره داغي ١٧٥١٧٥.
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٢٢٣٢٢٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ما  نصـه: «ال خالف في حرمة اإلسـهام في شـركات غرضها األسـاس ما  نصـه: «ال خالف في حرمة اإلسـهام في شـركات غرضها األسـاس 
محرم كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها»محرم كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها»(١).

االكتتاب في أسهم بنك تعاوني مختلط.االكتتاب في أسهم بنك تعاوني مختلط.  – –٣
والمقصود بذلك أن يكون أساس نشاط البنك في األمور المباحة ويغلب عليه والمقصود بذلك أن يكون أساس نشاط البنك في األمور المباحة ويغلب عليه 
ا ربويا بحيث  ا ربويا بحيث األعمال المشروعة، إال أنه قد يقترض بالربا أو يوظف بعض أمواله توظيفً األعمال المشروعة، إال أنه قد يقترض بالربا أو يوظف بعض أمواله توظيفً

ا ونحو ذلك(٢). ا ونحو ذلكتودع في البنوك مع أخذ الفائدة، أو  يجري معامالت محرمة تبعً تودع في البنوك مع أخذ الفائدة، أو  يجري معامالت محرمة تبعً
ومسألة الشـركات المختلطة من المسائل الشهيرة التي دار حولها نقاش فقهي ومسألة الشـركات المختلطة من المسائل الشهيرة التي دار حولها نقاش فقهي 
كبير؛ النتشارها وكثرة السؤال عنهاكبير؛ النتشارها وكثرة السؤال عنها(٣)، وقبل ذكر الخالف في المسألة ال بد من تحرير ، وقبل ذكر الخالف في المسألة ال بد من تحرير 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ١٣٥١٣٥. قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي    (١)
ينظر: الخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسـف الشبيلي ٢٣٧٢٣٧/٢، ، ٢٣٨٢٣٨، واألسهم ، واألسهم  ينظر: الخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسـف الشبيلي    (٢)
والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د. أحمد الخليل والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د. أحمد الخليل ١٤٠١٤٠، وأحكام تمويل االستثمار ، وأحكام تمويل االستثمار 

في األسهم، د. فهد العريض في األسهم، د. فهد العريض ٦٥٦٥.
أطـال الفقهـاء المعاصـرون في مناقشـة هـذه المسـألة وجر بحثهـا في المجامـع الفقهية  أطـال الفقهـاء المعاصـرون في مناقشـة هـذه المسـألة وجر بحثهـا في المجامـع الفقهية    (٣)
والهيئات الشـرعية وغيرها، ولذا فسـأتحدث عنها باختصار وأحيل القارئ الكريم إلى عدد والهيئات الشـرعية وغيرها، ولذا فسـأتحدث عنها باختصار وأحيل القارئ الكريم إلى عدد 
مـن األبحـاث المتميزة في هـذا الموضوع، فمن ذلك: أحكام األسـهم وأنواعها على ضوء مـن األبحـاث المتميزة في هـذا الموضوع، فمن ذلك: أحكام األسـهم وأنواعها على ضوء 
قواعـد الفقه اإلسـالمي، د. علي القره داغي قواعـد الفقه اإلسـالمي، د. علي القره داغي ١٨٣١٨٣–٢٠٢٢٠٢، وحكم تداول أسـهم الشـركات ، وحكم تداول أسـهم الشـركات 
المسـاهمة للشـيخ عبد الله بن منيع، وحكم االشتراك في شـركات تودع أو تقرض بفوائد، المسـاهمة للشـيخ عبد الله بن منيع، وحكم االشتراك في شـركات تودع أو تقرض بفوائد، 
د. صالح بن زابن البقمي، ومجلة مجمع الفقه اإلسـالمي العدد السـادس والسابع والتاسع د. صالح بن زابن البقمي، ومجلة مجمع الفقه اإلسـالمي العدد السـادس والسابع والتاسع 
ففيها أبحاث مهمة في هذه القضية، وقرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي ففيها أبحاث مهمة في هذه القضية، وقرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي ٤٧٠٤٧٠/١-
٤٨٣٤٨٣.، والخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسـف الشبيلي .، والخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسـف الشبيلي ٢٣٨٢٣٨-٢٧٩٢٧٩، واألسهم ، واألسهم 
والسندات وأحكامها، د. أحمد الخليل والسندات وأحكامها، د. أحمد الخليل ١٤٠١٤٠-١٦٣١٦٣، وأحكام تمويل االستثمار في األسهم، ، وأحكام تمويل االستثمار في األسهم، 
د. فهـد العريض د. فهـد العريض ٦٥٦٥-٨٠٨٠، واالكتتاب في الشـركات المسـاهمة حقيقتـه وأحكامه، د. عمر ، واالكتتاب في الشـركات المسـاهمة حقيقتـه وأحكامه، د. عمر 
العجالن العجالن ١١٧١١٧/١-١٥٩١٥٩، واالستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. عبد الله ، واالستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. عبد الله 

العمراني، واألسهم المختلطة صالح العصيمي وغيرها.العمراني، واألسهم المختلطة صالح العصيمي وغيرها.



٢٢٤٢٢٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

محل النزاع فيها على النحو اآلتي:محل النزاع فيها على النحو اآلتي:
ا في تحريم االكتتاب في الشـركات والبنـوك التي يغلب  ا في تحريم االكتتاب في الشـركات والبنـوك التي يغلب ال أعلـم خالفً ال أعلـم خالفً  – –١

عليها األنشطة المحرمة.عليها األنشطة المحرمة.
ا فـي تحريم عمل من يباشـر إجراء العقـود المحرمة من  ا فـي تحريم عمل من يباشـر إجراء العقـود المحرمة من ال أعلـم خالفً ال أعلـم خالفً  – –٢
نْ رضي بذلك من أعضاء مجلس اإلدارة سواء قَلَّت نسبة  نْ رضي بذلك من أعضاء مجلس اإلدارة سواء قَلَّت نسبة الموظفين، ومَ الموظفين، ومَ

الحرام أم كثرت.الحرام أم كثرت.
ال خـالف في وجوب التخلص من الكسـب المحرم حتـى على القول  ال خـالف في وجوب التخلص من الكسـب المحرم حتـى على القول -   -٣

بجواز االكتتاب في مثل هذا النوعبجواز االكتتاب في مثل هذا النوع(١). . 
ا على قولين: ا على قولين:وقد اختلف العلماء المعاصرون في الشركات المختلطة عمومً وقد اختلف العلماء المعاصرون في الشركات المختلطة عمومً

القول األول:القول األول: أن االكتتاب في الشـركات المختلطـة محرم، وبذلك صدر قرار  أن االكتتاب في الشـركات المختلطـة محرم، وبذلك صدر قرار 
مجمـع الفقه اإلسـالميمجمـع الفقه اإلسـالمي(٢)، وفتو اللجنة الدائمـة لإلفتاء، وفتو اللجنة الدائمـة لإلفتاء(٣)، وهيئـة الفتو في بيت ، وهيئـة الفتو في بيت 

التمويل الكويتيالتمويل الكويتي(٤)، وهو رأي عدد من العلماء والباحثين، وهو رأي عدد من العلماء والباحثين(٥).
ينظر: الخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسـف الشـبيلي ٢٣٨٢٣٨/٢، وأحكام تمويل ، وأحكام تمويل  ينظر: الخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسـف الشـبيلي    (١)
االسـتثمار في األسـهم، د. فهد العريض االسـتثمار في األسـهم، د. فهد العريض ٦٥٦٥، ، ٦٦٦٦، وبحوث في االقتصاد اإلسـالمي للشيخ ، وبحوث في االقتصاد اإلسـالمي للشيخ 
عبد اللـه بـن منيـع عبد اللـه بـن منيـع ٢٤٠٢٤٠-٢٤٢٢٤٢، واالسـتثمار والمتاجـرة في أسـهم الشـركات المختلطة، ، واالسـتثمار والمتاجـرة في أسـهم الشـركات المختلطة، 

د.  عبد الله العمراني د.  عبد الله العمراني ٨، واالكتتاب في الشركات المساهمة، د. عمر العجالن ، واالكتتاب في الشركات المساهمة، د. عمر العجالن ١١٨١١٨/١.
ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ١٣٥١٣٥. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي    (٢)

ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ٤٠٧٤٠٧/١٣١٣. ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء    (٣)
ينظر: الفتاو الشرعية في المسائل االقتصادية سؤال رقم ٥٢٥٥٢٥ ص  ص ٥٠٥٥٠٥. ينظر: الفتاو الشرعية في المسائل االقتصادية سؤال رقم    (٤)

منهم: د. علي السالوس، ود. صالح المرزوقي، ود. أحمد الخليل، وجماعة آخرون، ينظر:  منهم: د. علي السالوس، ود. صالح المرزوقي، ود. أحمد الخليل، وجماعة آخرون، ينظر:    (٥)
مجلـة المجمع الفقهي العدد السـابع مجلـة المجمع الفقهي العدد السـابع ٦٩٥٦٩٥/١، ، ٧٠٥٧٠٥، والعدد التاسـع ، والعدد التاسـع ١٦٤١٦٤/٢، واألسـهم ، واألسـهم 

والسندات وأحكامها، د.أحمد الخليل والسندات وأحكامها، د.أحمد الخليل ١٦٢١٦٢، ، ١٦٣١٦٣.
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٢٢٥٢٢٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القـول الثانـي:القـول الثانـي: أن االكتتـاب فـي الشـركات المختلطة مبـاح وعلى المسـاهم  أن االكتتـاب فـي الشـركات المختلطة مبـاح وعلى المسـاهم 
التخلـص من مقدار الربا في أسـهمه وصرفه في المنافع العامـة أو أوجه البر، وبذلك التخلـص من مقدار الربا في أسـهمه وصرفه في المنافع العامـة أو أوجه البر، وبذلك 
صـدر قرار الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحيصـدر قرار الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي(١)، والهيئة الشـرعية للبنك اإلسـالمي ، والهيئة الشـرعية للبنك اإلسـالمي 

األردنياألردني(٢)، وندوة البركة، وندوة البركة(٣)، وبعض العلماء والباحثين، وبعض العلماء والباحثين(٤).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
استدل القائلون بالتحريم بأدلة، منها:استدل القائلون بالتحريم بأدلة، منها:

   »   º ﴿ :الدليـل األول:الدليـل األول: عمـوم أدلـة تحريـم الربا، ومنهـا قوله تعالـى: ﴿  عمـوم أدلـة تحريـم الربا، ومنهـا قوله تعالـى
¼   ½   ¾   ¿   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   À ﴾ ﴾(٥). وقولـه . وقولـه 

تعالـى: ﴿ تعالـى: ﴿ z   y   x   w   v   u   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £   ¤   
   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥

.(٦)﴾ ﴾ ̧    ¶   μ

وجـه الداللة مـن اآليتين:وجـه الداللة مـن اآليتين: أنهما عامتان فتشـمالن قليل الربـا وكثيره؛ ألن قوله  أنهما عامتان فتشـمالن قليل الربـا وكثيره؛ ألن قوله 
ا بأل التي تفيد اسـتغراق الجنس يفيد العمـوم، والربا الناتج عن  ا بأل التي تفيد اسـتغراق الجنس يفيد العمـوم، والربا الناتج عن تعالـى: «الربـا» معرفً تعالـى: «الربـا» معرفً

ينظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي القرار رقم ٣١٠٣١٠، ، ٤٧٠٤٧٠/١-٤٧٢٤٧٢. ينظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي القرار رقم    (١)
ينظر: الفتاو الشرعية للبنك اإلسالمي األردني، الفتو رقم ١. ينظر: الفتاو الشرعية للبنك اإلسالمي األردني، الفتو رقم    (٢)

ينظر: الفتاو االقتصادية ١٩١٩. ينظر: الفتاو االقتصادية    (٣)
ومنهم: الشيخ العالمة محمد بن عثيمين، والشيخ عبد الله بن منيع، ود. نزيه حماد وغيرهم.  ومنهم: الشيخ العالمة محمد بن عثيمين، والشيخ عبد الله بن منيع، ود. نزيه حماد وغيرهم.    (٤)
ينظر: مجلة النور، العدد ينظر: مجلة النور، العدد ١٨٣١٨٣، وحكم تداول أسـهم الشـركات المساهمة للشيخ ابن منيع، ، وحكم تداول أسـهم الشـركات المساهمة للشيخ ابن منيع، 

ا ٢٤٦٢٤٦. ا وبحوث في االقتصاد اإلسالمي له أيضً وبحوث في االقتصاد اإلسالمي له أيضً
سورة آل عمران، اآلية: ١٣٠١٣٠. سورة آل عمران، اآلية:    (٥)

سورة البقرة، اآليتان: ٢٧٨٢٧٨، ، ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، اآليتان:    (٦)



٢٢٦٢٢٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا مشـمول بهذه اآليات وأمثالها، فكيف يسـوغ بعد  ا أو إقراضً ا مشـمول بهذه اآليات وأمثالها، فكيف يسـوغ بعد عمل الشـركات اقتراضً ا أو إقراضً عمل الشـركات اقتراضً
ذلك لقائل أن يقول: إن الربا القليل في الحالل الكثير مغتفرذلك لقائل أن يقول: إن الربا القليل في الحالل الكثير مغتفر(١). . 

ا وصرفه  ا وصرفه  بأن المسـاهم ال يأخذ الربا، إذ يجـب عليه التخلص منه فورً ونوقش:ونوقش: بأن المسـاهم ال يأخذ الربا، إذ يجـب عليه التخلص منه فورً
في المصالح العامة للناس أو وجوه البرفي المصالح العامة للناس أو وجوه البر(٢).

الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: مـا رواه أبو هريرة  مـا رواه أبو هريرة – – رضي اللـه عنه رضي اللـه عنه – – أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال: أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «فإذا «فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(٣).

وجه الداللة:وجه الداللة:
(٤)، ومـن تلـك ، ومـن تلـك  أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أمرنـا أن نتجنـب المحرمـات جملـة وتفصيـالًأن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أمرنـا أن نتجنـب المحرمـات جملـة وتفصيـالً
المحرمـات الربـا، بل هو من كبائر الذنوب، ولذلك فمقتضـى الحديث اجتناب قليل المحرمـات الربـا، بل هو من كبائر الذنوب، ولذلك فمقتضـى الحديث اجتناب قليل 

الربا وكثيره، ومن ذلك ما في هذا النوع من الشركاتالربا وكثيره، ومن ذلك ما في هذا النوع من الشركات(٥).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: ما يترتب على هذا القول من المصالح العظيمة وما يندفع به من  ما يترتب على هذا القول من المصالح العظيمة وما يندفع به من 

المفاسد والشرور ومن ذلك:المفاسد والشرور ومن ذلك:
ينظر: الخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي ٢٥٧٢٥٧/٢، وحكم االشتراك ، وحكم االشتراك  ينظر: الخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي    (١)

في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د. صالح البقمي في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د. صالح البقمي ٩٦٩٦.
ينظـر: قرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي ٤٧٢٤٧٢/١، وأحكام تمويل االسـتثمار في ، وأحكام تمويل االسـتثمار في  ينظـر: قرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي    (٢)

األسهم، د. فهد العريض األسهم، د. فهد العريض ٧٥٧٥.
رواه البخـاري، كتـاب االعتصـام، بـاب االقتداء بسـنة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ٩٩٤٩٩٤/٩، برقـم ، برقـم ٧٢٨٨٧٢٨٨، ،  رواه البخـاري، كتـاب االعتصـام، بـاب االقتداء بسـنة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص    (٣)
ومسـلم، كتـاب الفضائل، بـاب توقيره ملسو هيلع هللا ىلص وترك إكثار سـؤاله عما ال ضـرورة إليه ومسـلم، كتـاب الفضائل، بـاب توقيره ملسو هيلع هللا ىلص وترك إكثار سـؤاله عما ال ضـرورة إليه ٩١٩١/٧، ، 

برقم برقم ١٣٣٧١٣٣٧.
عنايـة الشـريعة بالمنهيـات أكثر مـن عنايتها بالمأمـورات وهذا الحديث شـاهد على ذلك،  عنايـة الشـريعة بالمنهيـات أكثر مـن عنايتها بالمأمـورات وهذا الحديث شـاهد على ذلك،    (٤)

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر باالجتناب التام للمنهيات ثم أمرنا أن نفعل من الواجبات ما استطعنا.فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر باالجتناب التام للمنهيات ثم أمرنا أن نفعل من الواجبات ما استطعنا.
ينظـر: األسـهم والسـندات وأحكامهـا، د. أحمـد الخليـل ١٤٣١٤٣، والربـا فـي المعامـالت ، والربـا فـي المعامـالت  ينظـر: األسـهم والسـندات وأحكامهـا، د. أحمـد الخليـل    (٥)

المصرفية، د. عبد الله السعيدي المصرفية، د. عبد الله السعيدي ٧٥٢٧٥٢/١.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٢٧٢٢٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

حصـول المصلحة العظيمة بالبعد عن الربا الـذي دلت النصوص على حصـول المصلحة العظيمة بالبعد عن الربا الـذي دلت النصوص على   – –١
محاربته.محاربته.

حصول االمتثال والتسليم التام للشريعة باالبتعاد عن الربا.حصول االمتثال والتسليم التام للشريعة باالبتعاد عن الربا.  – –٢
أن هذا القول يشـجع الشـركات على االمتناع عن الربا والبعد عنه رغبة أن هذا القول يشـجع الشـركات على االمتناع عن الربا والبعد عنه رغبة   – –٣
في جذب المساهمين، وهذا أمر لمسه المختصون في هذا الجانبفي جذب المساهمين، وهذا أمر لمسه المختصون في هذا الجانب(١).

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
واستدل القائلون باإلباحة بأدلة، منها:واستدل القائلون باإلباحة بأدلة، منها:

»(٢)، وهذه القاعدة من ، وهذه القاعدة من  ا ما ال يجوز اسـتقالالً » قاعدة: «يجوز تبعً ا ما ال يجوز اسـتقالالً الدليـل األول:الدليـل األول: قاعدة: «يجوز تبعً
ا وله  ا وله «من ابتاع عبدً القواعد الفقهية المعتبرة التي دلت عليها السنة النبوية في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: القواعد الفقهية المعتبرة التي دلت عليها السنة النبوية في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من ابتاع عبدً
مال فماله للذي باعه، إال أن يشـترط المبتاع»مال فماله للذي باعه، إال أن يشـترط المبتاع»(٣)، مما يدل على جواز بيع العبد مع ماله ، مما يدل على جواز بيع العبد مع ماله 
بثمن معلوم هو ثمن العبد، دون مراعاة لشروط الصرف؛ ألن المال مع العبد تابع غير بثمن معلوم هو ثمن العبد، دون مراعاة لشروط الصرف؛ ألن المال مع العبد تابع غير 

مقصود، ومن فروع هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء:مقصود، ومن فروع هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء:
ينظـر: األسـهم والسـندات وأحكامها، د. أحمـد الخليـل ١٤٤١٤٤، واالكتتاب في الشـركات ، واالكتتاب في الشـركات  ينظـر: األسـهم والسـندات وأحكامها، د. أحمـد الخليـل    (١)

المساهمة، د. عمر العجالن المساهمة، د. عمر العجالن ١٣٥١٣٥/١.
لـم أقف على هـذه القاعدة بنصها في كتـب القواعد الفقهية، وإنما الذي فـي كتب القواعد  لـم أقف على هـذه القاعدة بنصها في كتـب القواعد الفقهية، وإنما الذي فـي كتب القواعد    (٢)
قولهم: «يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في غيرها» األشـباه والنظائر للسيوطي قولهم: «يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في غيرها» األشـباه والنظائر للسيوطي ١٥٦١٥٦، واألشباه ، واألشباه 
والنظائـر البن نجيم والنظائـر البن نجيم ١٢١١٢١، وفي شـرح القواعد الفقهية للشـيخ أحمد الزرقـا قاعدة: «التابع ، وفي شـرح القواعد الفقهية للشـيخ أحمد الزرقـا قاعدة: «التابع 
ا» ٢٥٧٢٥٧، والصياغـة المذكورة في االسـتدالل يتناقلها ، والصياغـة المذكورة في االسـتدالل يتناقلها  ا» ال يفـرد بالحكم مـا لم يصر مقصـودً ال يفـرد بالحكم مـا لم يصر مقصـودً

الباحثون المعاصرون وال غضاضة فيها. الباحثون المعاصرون وال غضاضة فيها. 
رواه البخـاري، كتـاب المسـاقة، باب الرجل يكون له ممر أو شـرب في حائـط أو في نخل  رواه البخـاري، كتـاب المسـاقة، باب الرجل يكون له ممر أو شـرب في حائـط أو في نخل    (٣)
١١٤١١٤/٣، ، ١١٥١١٥ رقـم  رقـم ٢٣٧٩٢٣٧٩، ومسـلم، كتـاب البيـوع، باب من باع نخـالً عليها تمر ، ومسـلم، كتـاب البيـوع، باب من باع نخـالً عليها تمر ١٦١٦/٥ 

برقم برقم ١٥٤٣١٥٤٣. . 



٢٢٨٢٢٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

، ولكن جاز بيع  ، ولكن جاز بيع جواز بيع الحامل مع أن الحمل ال يجوز بيعه اسـتقالالً جواز بيع الحامل مع أن الحمل ال يجوز بيعه اسـتقالالً  – –١
ا ألمه. ا ألمه.الحمل هنا تبعً الحمل هنا تبعً

بيع الدار مع الجهل بأساسات الحيطانبيع الدار مع الجهل بأساسات الحيطان(١).  – –٢
ونوقش بعدة أوجه، منها:ونوقش بعدة أوجه، منها:

أن القواعد الفقهية ليست من األدلة الشرعية أن القواعد الفقهية ليست من األدلة الشرعية – – المتفق عليها أو المختلف المتفق عليها أو المختلف   – –١
فيها فيها – – فال يصح االحتجاج بهافال يصح االحتجاج بها(٢).

ويجـاب بأن القاعدة الفقهية هنا مسـتندة إلى دليل شـرعي وهو حديث  ويجـاب بأن القاعدة الفقهية هنا مسـتندة إلى دليل شـرعي وهو حديث    
ا، وأدلة أخر إضافة إلى اسـتقراء الفروع الفقهية  ا، وأدلة أخر إضافة إلى اسـتقراء الفروع الفقهية بيع العبد المذكور آنفً بيع العبد المذكور آنفً

ذات الصلة مما يؤكد صحة القاعدة.ذات الصلة مما يؤكد صحة القاعدة.
ا في األصـل ال بد أن  ا في األصـل ال بد أن أن التابـع الـذي يجـوز التعامل به مـع كونه محرمً أن التابـع الـذي يجـوز التعامل به مـع كونه محرمً  – –٢
يكون غير مقصود بالعقد، والواقع في الشركات أن المعامالت المحرمة يكون غير مقصود بالعقد، والواقع في الشركات أن المعامالت المحرمة 
مقصودة بل قد يُنَص عليها في مظانها، وذلك كاالسـتثمار في السندات مقصودة بل قد يُنَص عليها في مظانها، وذلك كاالسـتثمار في السندات 
أو االقتـراض من البنوك بفائدة ربوية ونحـو ذلك، ولذلك يصر أعضاء أو االقتـراض من البنوك بفائدة ربوية ونحـو ذلك، ولذلك يصر أعضاء 
مجلس اإلدارة على االسـتمرار في هذه األعمـال مع علمهم بتحريمها مجلس اإلدارة على االسـتمرار في هذه األعمـال مع علمهم بتحريمها 

وسبب ذلك أنها مقصودة لديهموسبب ذلك أنها مقصودة لديهم(٣).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: قاعدة: «اختالط الجزء المحرم بالكثير المباح ال يصير المجموع  قاعدة: «اختالط الجزء المحرم بالكثير المباح ال يصير المجموع 

ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١٥٣١٥٣، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ٥٣٥٣. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي    (١)
ينظر: حكم االشـتراك في شـركات تودع أو تقرض بفوائد، د. صالـح البقمي ١١٧١١٧، ، ١١٨١١٨، ،  ينظر: حكم االشـتراك في شـركات تودع أو تقرض بفوائد، د. صالـح البقمي    (٢)

واالكتتاب في الشركات المساهمة، د. عمر العجالن واالكتتاب في الشركات المساهمة، د. عمر العجالن ١٣٦١٣٦، ، ١٣٧١٣٧.
ينظر: الخدمات االستثمارية في المصارف، د. الشبيلي ٢٤٢٢٤٢/٢، وأحكام تمويل االستثمار ، وأحكام تمويل االستثمار  ينظر: الخدمات االستثمارية في المصارف، د. الشبيلي    (٣)

في األسهم، د. فهد العريض في األسهم، د. فهد العريض ٧٢٧٢.
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٢٢٩٢٢٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا» وقاعدة «لألكثر حكم الكل»(١)، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الحرام إذا ، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الحرام إذا  ا» وقاعدة «لألكثر حكم الكل»حرامً حرامً
اختلط بالحالل فهو نوعان:اختلط بالحالل فهو نوعان:

ـا لوصفه كالميتة، فإذا اشـتبه المذكـى بالميتة حرما  ـا لوصفه كالميتة، فإذا اشـتبه المذكـى بالميتة حرما  أن يكـون محرمً أحدهمـا:أحدهمـا: أن يكـون محرمً
ا. ا.جميعً جميعً

الثاني: الثاني: ما حرم لكسبه ككونه غصبًا أو المقبوض بعقود فاسدة.ما حرم لكسبه ككونه غصبًا أو المقبوض بعقود فاسدة.
فهذا إذا اشـتبه واختلـط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قـدر هذا من قدر هذا فهذا إذا اشـتبه واختلـط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قـدر هذا من قدر هذا 

فنصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقهفنصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه(٢).
ا: «إن كان  ا: «إن كان وقال رحمه الله عندما سئل عن معاملة من كان غالب أموالهم حرامً وقال رحمه الله عندما سئل عن معاملة من كان غالب أموالهم حرامً
الحـالل هو األغلب لـم يحكم بتحريم المعاملـة، وإن كان الحرام هـو األغلب قيل: الحـالل هو األغلب لـم يحكم بتحريم المعاملـة، وإن كان الحرام هـو األغلب قيل: 
بحـل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة، فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحالل، بحـل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة، فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحالل، 
ا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة  ا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة إال أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه باع ألفً إال أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه باع ألفً

فقط»فقط»(٣).
ا فـي الكثير المباح  ا فـي الكثير المباح والمقصود بما سـبق هو أن اليسـير المحـرم إذا كان مغمورً والمقصود بما سـبق هو أن اليسـير المحـرم إذا كان مغمورً
فـال يؤثـر في صحة التصرفات الشـرعية، وهذا هو واقع االسـتثمار فـي هذا النوع من فـال يؤثـر في صحة التصرفات الشـرعية، وهذا هو واقع االسـتثمار فـي هذا النوع من 

الشركات التي تتعامل بيسير الربا أحيانًاالشركات التي تتعامل بيسير الربا أحيانًا(٤).
ينظر: المنثور في القواعد للزركشي ٢٥٣٢٥٣/٢، واألشباه والنظائر البن نجيم ، واألشباه والنظائر البن نجيم ١٢٥١٢٥. ينظر: المنثور في القواعد للزركشي    (١)

ا من الباحثين  ا من الباحثين ، ولألسف فإن جمعً ينظر: مجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ابن تيمية ٣٢٠٣٢٠/٢٩٢٩، ولألسف فإن جمعً ينظر: مجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ابن تيمية    (٢)
نقلوا قريبًا من هذه الصياغة مع تصحيف أو تحريف ونسـبوا الكالم لشـيخ اإلسالم على أنه نقلوا قريبًا من هذه الصياغة مع تصحيف أو تحريف ونسـبوا الكالم لشـيخ اإلسالم على أنه 
نـص كالمـه والواقع أنه ليـس نص كالمه وإنما فهموه من كالمه فليتنبـه إلى ذلك، وهذا هو نـص كالمـه والواقع أنه ليـس نص كالمه وإنما فهموه من كالمه فليتنبـه إلى ذلك، وهذا هو 

مقتضى األمانة العلمية.مقتضى األمانة العلمية.
مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ٢٧٣٢٧٣/٢٩٢٩. مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية    (٣)

ينظر: أحكام تمويل االستثمار في األسهم د. فهد العريض ٧٣٧٣. ينظر: أحكام تمويل االستثمار في األسهم د. فهد العريض    (٤)



٢٣٠٢٣٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ونوقش:ونوقش:
عـدم التسـليم بأن االكتتـاب في هذا النـوع من الشـركات داخل تحت  عـدم التسـليم بأن االكتتـاب في هذا النـوع من الشـركات داخل تحت -   -١
ا وهي:  ا وهي: هـذه القواعد بل ينـدرج تحت قاعدة أخر تعـارض ذلك تمامً هـذه القواعد بل ينـدرج تحت قاعدة أخر تعـارض ذلك تمامً
لِّب الحـرام»(١) وقاعـدة: «إذا تعارض  وقاعـدة: «إذا تعارض  لِّب الحـرام»«إذا اجتمـع الحـالل والحـرام غُ «إذا اجتمـع الحـالل والحـرام غُ
المقتضـي والمانـع يقـدم المانـع»المقتضـي والمانـع يقـدم المانـع»(٢) وذلـك ألن تغليـب الحـرام على  وذلـك ألن تغليـب الحـرام على 

الحالل درء للمفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحالحالل درء للمفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح(٣).
وأجيـب: وأجيـب: بأنه ال تعـارض بين القواعد، والجمع بينهـا أن تغليب جانب بأنه ال تعـارض بين القواعد، والجمع بينهـا أن تغليب جانب   
الحـرام يكون إذا تسـاو الحـالل والحرام، وأمـا إذا كان الحالل أكثر الحـرام يكون إذا تسـاو الحـالل والحرام، وأمـا إذا كان الحالل أكثر 

فيقدم على المحرمفيقدم على المحرم(٤).
أن إعطاء األكثر حكم الكل ليس على إطالقه، فالشراب المسكر محرم  أن إعطاء األكثر حكم الكل ليس على إطالقه، فالشراب المسكر محرم -   -٢

ولو كان الماء أكثر من الخمرةولو كان الماء أكثر من الخمرة(٥).
أن ما نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيره من األئمة من جواز معاملة  أن ما نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيره من األئمة من جواز معاملة -   -٣
مـن اختلـط ماله بالحرام هو في حالة االشـتباه ومسـألتنا هنـا ليس فيها مـن اختلـط ماله بالحرام هو في حالة االشـتباه ومسـألتنا هنـا ليس فيها 
لِم أنه يتعامل بشيء من المحرم فاألمر  لِم أنه يتعامل بشيء من المحرم فاألمر اشتباه؛ ألن الشركة أو البنك قد عُ اشتباه؛ ألن الشركة أو البنك قد عُ

معلوم بال شكمعلوم بال شك(٦).
ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١٥١١٥١. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي    (١)

ينظر المرجع السابق ١٥٠١٥٠. ينظر المرجع السابق    (٢)
ينظر: االكتتاب في الشـركات المسـاهمة، د. العجالن ١٤٩١٤٩/١، واالستثمار والمتاجرة في ، واالستثمار والمتاجرة في  ينظر: االكتتاب في الشـركات المسـاهمة، د. العجالن    (٣)

أسهم الشركات المختلطة د. عبد الله العمراني أسهم الشركات المختلطة د. عبد الله العمراني ١٨١٨.
ينظر: االستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة د. عبد الله العمراني ٢٣٢٣. ينظر: االستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة د. عبد الله العمراني    (٤)

ينظر: أحكام تمويل االستثمار في األسهم د. فهد العريض ٧٣٧٣، ، ٧٤٧٤. ينظر: أحكام تمويل االستثمار في األسهم د. فهد العريض    (٥)
ينظر: الخدمات االستثمارية في المصارف د. يوسف الشبيلي ٢٥١٢٥١/٢، ، ٢٥٢٢٥٢. ينظر: الخدمات االستثمارية في المصارف د. يوسف الشبيلي    (٦)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٣١٢٣١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الترجيح:الترجيح:
الراجح والله تعالى أعلم بالصواب أن المسألة فيها تفصيل، وذلك أن الشركات الراجح والله تعالى أعلم بالصواب أن المسألة فيها تفصيل، وذلك أن الشركات 

والبنوك المختلطة على نوعين:والبنوك المختلطة على نوعين:
النوع األول:النوع األول: الشركات والبنوك التجارية المحضة فهذه يترجح  الشركات والبنوك التجارية المحضة فهذه يترجح – – والله أعلم  - والله أعلم  - 
أن االكتتاب والمشاركة في أسهمها إذا كانت مختلطة ال يجوز وذلك لقوة أدلة القائلين أن االكتتاب والمشاركة في أسهمها إذا كانت مختلطة ال يجوز وذلك لقوة أدلة القائلين 
بالتحريم، وسـالمتها من المناقشات القوية، وقيامها على أصل كلي مجمع عليه وهو بالتحريم، وسـالمتها من المناقشات القوية، وقيامها على أصل كلي مجمع عليه وهو 

تحريم الربا، وضعف أدلة القول اآلخر لورود المناقشات المعتبرة عليها.تحريم الربا، وضعف أدلة القول اآلخر لورود المناقشات المعتبرة عليها.
النـوع الثاني:النـوع الثاني: البنـوك التعاونية وما جـر مجراها فالذي يترجـح أن االكتتاب  البنـوك التعاونية وما جـر مجراها فالذي يترجـح أن االكتتاب 
ا، وأال  ا وليس أصالً وأن يكون يسـيرً ا، وأال والمشـاركة فيها جائزة بشـرط أن يكون الربا تابعً ا وليس أصالً وأن يكون يسـيرً والمشـاركة فيها جائزة بشـرط أن يكون الربا تابعً
يوجـد بديل مباح، وقد فرقت بين التعاوني والتجاري ورجحت هذا القول لألسـباب يوجـد بديل مباح، وقد فرقت بين التعاوني والتجاري ورجحت هذا القول لألسـباب 

اآلتية:اآلتية:
أن الهـدف فـي التجاري هـو الربح فقط بخالف التعاونـي الذي يهدف  أن الهـدف فـي التجاري هـو الربح فقط بخالف التعاونـي الذي يهدف -   -١
إلى التعاون وتيسـير أمور األعضاء وتعامالتهم والشـريعة تتسـامح في إلى التعاون وتيسـير أمور األعضاء وتعامالتهم والشـريعة تتسـامح في 
المعامـالت الماليـة التي يكـون فيها حاجـة لمحتاج أو فقيـر أو  إرفاق المعامـالت الماليـة التي يكـون فيها حاجـة لمحتاج أو فقيـر أو  إرفاق 
بمسـلم، ومـن ذلـك أن الشـريعة رخصـت فـي العرايـا فقـد ثبـت أن بمسـلم، ومـن ذلـك أن الشـريعة رخصـت فـي العرايـا فقـد ثبـت أن 
رسـول  الله ملسو هيلع هللا ىلص رخص في بيع العرايا في خمسـة أوسق أو دون خمسة رسـول  الله ملسو هيلع هللا ىلص رخص في بيع العرايا في خمسـة أوسق أو دون خمسة 
ا يأكلونها رطبًا(٢)، والعرايا هي ، والعرايا هي  ا يأكلونها رطبًا، وفي حديث آخر بخرصها تمرً أوسقأوسق(١)، وفي حديث آخر بخرصها تمرً
أن يشـتري اإلنسـان الذي ليس لديه نقـدٌ نخلة تخرص رطبًـا بما تؤول أن يشـتري اإلنسـان الذي ليس لديه نقـدٌ نخلة تخرص رطبًـا بما تؤول 
رواه البخـاري. كتاب البيـوع. باب بيع التمر على رؤوس النخـل بالذهب والفضة ٧٥٧٥/٣، ،  رواه البخـاري. كتاب البيـوع. باب بيع التمر على رؤوس النخـل بالذهب والفضة    (١)
٧٦٧٦، رقم ، رقم ٢١٩٠٢١٩٠ ومسـلم كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال في العرايا  ومسـلم كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال في العرايا ١٥١٥/٥ 

رقم رقم ١٥٤٢١٥٤٢.
رواه مسلم. كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال في العرايا ١٣١٣/٥ رقم  رقم ١٥٣٩١٥٣٩. رواه مسلم. كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال في العرايا    (٢)



٢٣٢٢٣٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا، فيتفكه بالرطب ويدفـع التمر الذي لديه  ا ويدفع ثمن ذلـك تمرً ا، فيتفكه بالرطب ويدفـع التمر الذي لديه إليـه تمرً ا ويدفع ثمن ذلـك تمرً إليـه تمرً
ا بكيل  ا بكيل ، فالشـريعة في األصل حرمت بيـع الثمر خرصً لصاحـب النخلةلصاحـب النخلة(١)، فالشـريعة في األصل حرمت بيـع الثمر خرصً
معلوم من جنسهمعلوم من جنسه(٢)، لكنها استثنت هذه الصورة مراعاة لحال الناس ، لكنها استثنت هذه الصورة مراعاة لحال الناس – – وإن وإن 
ا لخاطرهم بمشاركة غيرهم في تناول الرطب، مع  ا لخاطرهم بمشاركة غيرهم في تناول الرطب، مع لم يكونوا فقراء- وجبرً لم يكونوا فقراء- وجبرً
ا على الناس، فهذه  ا على الناس، فهذه أن العرايـا من البيوع؛ لكنها أعطيت هذا الحكم تخفيفً أن العرايـا من البيوع؛ لكنها أعطيت هذا الحكم تخفيفً
األحاديـث وغيرهـا تدل علـى أن الشـريعة تفرق بين األغـراض التجارية األحاديـث وغيرهـا تدل علـى أن الشـريعة تفرق بين األغـراض التجارية 
المحضة فتطبق عليها جميع األحكام دون استثناء وبين األغراض التعاونية المحضة فتطبق عليها جميع األحكام دون استثناء وبين األغراض التعاونية 
ا بمقصدها الذي  ا اعتبارً ا بمقصدها الذي أو التبرعية أو اإلرفاقية فتمنحها توسـعة وترخيصً ا اعتبارً أو التبرعية أو اإلرفاقية فتمنحها توسـعة وترخيصً

يهدف إلى التعاون على الخير وإعانة الضعيف أو العاجز.يهدف إلى التعاون على الخير وإعانة الضعيف أو العاجز.
ورود نصوص تدل على التسامح في يسير الربا في المعامالت التعاونية  ورود نصوص تدل على التسامح في يسير الربا في المعامالت التعاونية -   -٢

ومن ذلك:ومن ذلك:
حديث أبي موسـى األشعري رضي الله عنه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  حديث أبي موسـى األشعري رضي الله عنه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أ-  أ- 
«إن األشـعريين إذا أرملوا في الغـزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة «إن األشـعريين إذا أرملوا في الغـزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسـموه بينهم في إناء جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسـموه بينهم في إناء 

واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم»واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم»(٣).
ما رواه سلمة –رضي الله عنه- قال: خفت أزواد القوام وأملقوا رضي الله عنه- قال: خفت أزواد القوام وأملقوا  ما رواه سلمة ب-  ب- 
فأتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر –رضي  الله رضي  الله 
ينظـر: نيـل األوطـار للشـوكاني ٢٦٠٢٦٠/٥-٢٦١٢٦١ وشـرح عمـدة األحـكام البـن سـعدي  وشـرح عمـدة األحـكام البـن سـعدي  ينظـر: نيـل األوطـار للشـوكاني    (١)

.٨٧١٨٧١/٢
ينظـر: نيـل األوطـار للشـوكاني ٢٦٠٢٦٠/٥-٢٦١٢٦١ وشـرح عمـدة األحـكام البـن سـعدي  وشـرح عمـدة األحـكام البـن سـعدي  ينظـر: نيـل األوطـار للشـوكاني    (٢)

.٨٧١٨٧١/٢
سبق تخريجه ص٤٠٤٠. سبق تخريجه ص   (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٣٣٢٣٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

عنه- فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عنه- فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: يا رسول الله: ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: فقال: يا رسول الله: ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
«ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم»«ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم» فبسـط لذلك نطع وجعلوه  فبسـط لذلك نطع وجعلوه 
علـى النطـع فقـام رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص فدعا وبـرك عليه ثـم دعاهم علـى النطـع فقـام رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص فدعا وبـرك عليه ثـم دعاهم 
بأوعيتهـم فاحتثـى الناس حتى فرغـوا، ثم قال رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: بأوعيتهـم فاحتثـى الناس حتى فرغـوا، ثم قال رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 

«أشهد أن ال إله إال الله وأني رسول الله»«أشهد أن ال إله إال الله وأني رسول الله»(١).
بعـث  قـال:  عنهمـا  اللـه  رضـي  عبد اللـه  بـن  جابـر  رواه  مـا  بعـث ج-  قـال:  عنهمـا  اللـه  رضـي  عبد اللـه  بـن  جابـر  رواه  مـا  ج- 
ـر عليهـم أبـا عبيـدة بن  ـر عليهـم أبـا عبيـدة بن رسـول  الله  ملسو هيلع هللا ىلص بعثـا قِبـل السـاحل فأمَّ رسـول  الله  ملسو هيلع هللا ىلص بعثـا قِبـل السـاحل فأمَّ
الجـراح وهـم ثالثمائـة وأنا فيهـم، فخرجنا حتـى إذا كنا ببعض الجـراح وهـم ثالثمائـة وأنا فيهـم، فخرجنا حتـى إذا كنا ببعض 
الطريـق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله الطريـق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله 
فـكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يـوم قليالً قليالً حتى فني فلم فـكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يـوم قليالً قليالً حتى فني فلم 

يكن يصيبنا إال تمرة تمرة... الحديثيكن يصيبنا إال تمرة تمرة... الحديث(٢).
ووجـه الداللـة مـن هـذه األحاديـث أن الشـريعة أباحت هـذه الصور  ووجـه الداللـة مـن هـذه األحاديـث أن الشـريعة أباحت هـذه الصور    
ا من  ا من التكافليـة مـع ما فيها من ظاهر الربا، فالشـخص حينمـا يدفع صاعً التكافليـة مـع ما فيها من ظاهر الربا، فالشـخص حينمـا يدفع صاعً
ا ونصف فهذا ربا، لكنه أبيح هنا لما في ذلك من  ا ونصف فهذا ربا، لكنه أبيح هنا لما في ذلك من شعير أو بر ويأخذ صاعً شعير أو بر ويأخذ صاعً
التعاون على الخيـر وتحقيق مصالح كبيرة، ولذلك فقد ذكر العلماء أن التعاون على الخيـر وتحقيق مصالح كبيرة، ولذلك فقد ذكر العلماء أن 
ما حرم سـدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة وربا الفضل تحريمه ما حرم سـدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة وربا الفضل تحريمه 
من باب سـد الذرائـع؛ فلذلك أبيح منه مـا تدعو له الحاجـة كالعرايامن باب سـد الذرائـع؛ فلذلك أبيح منه مـا تدعو له الحاجـة كالعرايا(٣) 

والله أعلم.والله أعلم.
سبق تخريجه ص٤١٤١. سبق تخريجه ص   (١)

سبق تخريجه ص١٦٩١٦٩. سبق تخريجه ص   (٢)
ينظر: إعالم الموقعين البن القيم ٩٨٩٨/٢، ، ٩٩٩٩. ينظر: إعالم الموقعين البن القيم    (٣)



٢٣٤٢٣٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن حاجـة الفقراء ومتوسـطي الدخل ماسـة لالشـتراك في هـذه البنوك  أن حاجـة الفقراء ومتوسـطي الدخل ماسـة لالشـتراك في هـذه البنوك -   -٣
لتتيسـر معامالتهم وليحصلـوا على الخدمات التـي تقدمها هذه البنوك لتتيسـر معامالتهم وليحصلـوا على الخدمات التـي تقدمها هذه البنوك 
من تمويل واستشـارات وغيـر ذلك، والتي قد ال تقـدم لهم من غيرها، من تمويل واستشـارات وغيـر ذلك، والتي قد ال تقـدم لهم من غيرها، 
وقد قال شـيخ اإلسـالم ابن تيمية: «يجـوز للحاجة مـا ال يجوز بدونها وقد قال شـيخ اإلسـالم ابن تيمية: «يجـوز للحاجة مـا ال يجوز بدونها 

كما  جاز بيع العرايا بالتمر»كما  جاز بيع العرايا بالتمر»(١).
ا لكونها تعاونية فقد ال تكـون بقوة البنوك التجارية،  أن هـذه البنوك نظرً ا لكونها تعاونية فقد ال تكـون بقوة البنوك التجارية، -  أن هـذه البنوك نظرً  -٤
ا من بعض األنظمة  ا من بعض األنظمة ولذلك فقد تضطر لشيء من التعامل بالربا إما إجبارً ولذلك فقد تضطر لشيء من التعامل بالربا إما إجبارً
الحكوميـة، أو لعجزها عن تغطية بعض مصروفاتها فتتعامل بشـيء من الحكوميـة، أو لعجزها عن تغطية بعض مصروفاتها فتتعامل بشـيء من 
الربـا فيكـون تعاملهـا من قبيل مـا ال يمكن التحـرز منه، ومـا ال يمكن الربـا فيكـون تعاملهـا من قبيل مـا ال يمكن التحـرز منه، ومـا ال يمكن 

التحرز منه فهو عفو كما يقول الفقهاءالتحرز منه فهو عفو كما يقول الفقهاء(٢).

مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ٤٨٠٤٨٠/٢٩٢٩. مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية    (١)
ينظـر: المبسـوط ١٣٩١٣٩/٢، والمنتقـى للباجـي ، والمنتقـى للباجـي ٥٢٥٢/٢، والمنثـور فـي القواعـد للزركشـي ، والمنثـور فـي القواعـد للزركشـي  ينظـر: المبسـوط    (٢)

٢٦٦٢٦٦/٣، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٢٤٦٢٤٦/٥.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٢٣٥٢٣٥

االحتياطياالحتياطي

المطلب األول: المراد باالحتياطي في البنوك التعاونيةالمطلب األول: المراد باالحتياطي في البنوك التعاونية
ظَه  فِ ياطـة أي: حَ يْطة وحَ طًـا وحَ وْ وطُـه حَ ظَه االحتياطـي فـي اللغة: مـن حاطه يَحُ فِ ياطـة أي: حَ يْطة وحَ طًـا وحَ وْ وطُـه حَ االحتياطـي فـي اللغة: مـن حاطه يَحُ

ده واحتاط الرجل: أخذ في أموره بالحزم(١). هَّ ده واحتاط الرجل: أخذ في أموره بالحزموتَعَ هَّ وتَعَ
والمقصـود بمصطلـح االحتياطـي عنـد االقتصاديين بصورة عامـة: مجموعة والمقصـود بمصطلـح االحتياطـي عنـد االقتصاديين بصورة عامـة: مجموعة 
أرباح محتجزة لتقوية المركز المالي للمصرف ودعمه، والمحافظة على سالمة رأس أرباح محتجزة لتقوية المركز المالي للمصرف ودعمه، والمحافظة على سالمة رأس 

المالالمال(٢) وليس لألعضاء منه شيء عند بيع أسهمهم أو تصفية البنك وليس لألعضاء منه شيء عند بيع أسهمهم أو تصفية البنك(٣).
فاالحتياطي عبارة عن نسبة من صافي األرباح تدخر للظروف المستقبلية.فاالحتياطي عبارة عن نسبة من صافي األرباح تدخر للظروف المستقبلية.

واالحتياطي نوعان:واالحتياطي نوعان:
االحتياطـي القانونـي ويتـم تكوينـه بموجـب مـا تنـص عليـه القوانين  االحتياطـي القانونـي ويتـم تكوينـه بموجـب مـا تنـص عليـه القوانين -   -١

ينظر: لسان العرب ١٤٨١٤٨/٥-١٤٩١٤٩ وتاج العروس للزبيدي  وتاج العروس للزبيدي ١٢٣١٢٣/٥. ينظر: لسان العرب    (١)
ينظـر: المصـارف اإلسـالمية بيـن النظرية والتطبيـق د. عبد الـرزاق الهيتـي ٢٤٠٢٤٠، والبنوك ، والبنوك  ينظـر: المصـارف اإلسـالمية بيـن النظرية والتطبيـق د. عبد الـرزاق الهيتـي    (٢)
اإلسالمية بين النظرية والتطبيق د. عبد الله الطيار اإلسالمية بين النظرية والتطبيق د. عبد الله الطيار ١٠٦١٠٦، وأحكام البنوك التعاونية د. عبد الله ، وأحكام البنوك التعاونية د. عبد الله 

آل سيف آل سيف ٤٦٦٤٦٦.
سيأتي إن شاء الله الكالم حول مصير االحتياطي بعد التصفية. سيأتي إن شاء الله الكالم حول مصير االحتياطي بعد التصفية.   (٣)



٢٣٦٢٣٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المصرفية التي تضعها الدولة، وتنص فيها على وضع نسـبة من األرباح المصرفية التي تضعها الدولة، وتنص فيها على وضع نسـبة من األرباح 
في حسـاب االحتياطي وتختلف هذه النسـبة من دولـة إلى أخر ففي في حسـاب االحتياطي وتختلف هذه النسـبة من دولـة إلى أخر ففي 
المملكة العربية السـعودية المملكة العربية السـعودية –حرسـها الله- ينص النظام على تخصيص حرسـها الله- ينص النظام على تخصيص 
٢٠٢٠% ليكون احتياطيا قانونيا، وتسـتمر هـذه االحتياطات بالتراكم حتى % ليكون احتياطيا قانونيا، وتسـتمر هـذه االحتياطات بالتراكم حتى 
يصبـح االحتياطـي مثل رأس المـال أو مثليه في بعـض األنظمة، بل إن يصبـح االحتياطـي مثل رأس المـال أو مثليه في بعـض األنظمة، بل إن 
بعـض القوانين تنـص على أن ما يقتطـع لالحتياطي غيـر قابل للتوقف بعـض القوانين تنـص على أن ما يقتطـع لالحتياطي غيـر قابل للتوقف 

مهما بلغ مقداره ومهما تضاعفت قيمتهمهما بلغ مقداره ومهما تضاعفت قيمته(١).
االحتياطي النظامي ويتم تكوينه بموجب ما ينص عليه النظام األساسي  االحتياطي النظامي ويتم تكوينه بموجب ما ينص عليه النظام األساسي -   -٢

ا به من الخارج(٢). ا به من الخارجللبنك فهو شأن داخلي للبنك، وليس ملزمً للبنك فهو شأن داخلي للبنك، وليس ملزمً
وقد تسـمح بعض القوانين بإنشـاء احتياطي ثالـث إذا رأت الجمعية العمومية وقد تسـمح بعض القوانين بإنشـاء احتياطي ثالـث إذا رأت الجمعية العمومية 
للبنـك أهميـة ذلـك وغالبًا مـا تكون هـذه االحتياطيـات متخصصة فـي جانب معين للبنـك أهميـة ذلـك وغالبًا مـا تكون هـذه االحتياطيـات متخصصة فـي جانب معين 

كاحتياطيات الطوارئ أو احتياطيات مخاطر التمويل ونحو ذلككاحتياطيات الطوارئ أو احتياطيات مخاطر التمويل ونحو ذلك(٣).
وتكوين االحتياطي له أهداف متعددة من أبرزها:وتكوين االحتياطي له أهداف متعددة من أبرزها:

نه من منافسة غيره من البنوك(٤). نه من منافسة غيره من البنوكدعم المركز المالي للبنك ومنحه قوة تمكّ دعم المركز المالي للبنك ومنحه قوة تمكّ  - -١
ينظر: المصارف التجارية الواقع والطموح صالح الدين السيسـي ٣٤٣٤، ومقدمة في التعاون ، ومقدمة في التعاون  ينظر: المصارف التجارية الواقع والطموح صالح الدين السيسـي    (١)
د. فوزي الشاذلي د. فوزي الشاذلي ٦٨٦٨، ونظام الجمعيات التعاونية السعودي رقم ، ونظام الجمعيات التعاونية السعودي رقم ٢٦٢٦، الباب الرابع مادة ، الباب الرابع مادة ١٨١٨ 
 Cooperative banksCooperative banksفقرة أ، واالدخار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخير فقرة أ، واالدخار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخير ٢٣١٢٣١، ، ٢٣٢٢٣٢، و، و
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ينظر: المصارف التجارية الواقع والطموح صالح الدين السيسي ٣٤٣٤. ينظر: المصارف التجارية الواقع والطموح صالح الدين السيسي    (٢)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٣)

ينظر: المصارف التجارية الواقع والطموح صالح الدين السيسـي ٣٣٣٣، واالدخار واالئتمان ، واالدخار واالئتمان  ينظر: المصارف التجارية الواقع والطموح صالح الدين السيسـي    (٤)
التعاوني د. كمال أبو الخير التعاوني د. كمال أبو الخير ٢٢٩٢٢٩.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٣٧٢٣٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

زيـادة الثقـة بالبنـك مـن جانـب المتعامليـن معه سـواء أكانـوا أعضاء  زيـادة الثقـة بالبنـك مـن جانـب المتعامليـن معه سـواء أكانـوا أعضاء -   -٢
أو  دائنيـن، وتشـكل أموال االحتياطـي ضمانًا للدائنين وسـببًا للثقة في أو  دائنيـن، وتشـكل أموال االحتياطـي ضمانًا للدائنين وسـببًا للثقة في 

البنكالبنك(١).
مقابلة المخاطر التي يواجهها العمل المصرفي وهي كثيرة ومتزايدة في  مقابلة المخاطر التي يواجهها العمل المصرفي وهي كثيرة ومتزايدة في -   -٣
ظل التقدم والنمو االقتصادي ولذلك فلالحتياطي دور هام في تخفيف ظل التقدم والنمو االقتصادي ولذلك فلالحتياطي دور هام في تخفيف 

هذه المخاطرهذه المخاطر(٢).
ا على مكافحة التجار  االحتياطي يوفر أمواالً كبيرة مما يجعل البنك قادرً ا على مكافحة التجار -  االحتياطي يوفر أمواالً كبيرة مما يجعل البنك قادرً  -٤
المرابين، وذلك بتقديم التمويل الميسر للناس، كما أنه يجعل المزارعين المرابين، وذلك بتقديم التمويل الميسر للناس، كما أنه يجعل المزارعين 

والضعفاء يستغنون عن أهل الربا ويخرجون عن تأثيرهموالضعفاء يستغنون عن أهل الربا ويخرجون عن تأثيرهم(٣).
تطوير أعمال البنك، وتوسيع أنشطته بتمويل ذاتي دون تكاليف(٤). تطوير أعمال البنك، وتوسيع أنشطته بتمويل ذاتي دون تكاليف-   -٥

المطلب الثاني: كيفية االستفادة من االحتياطي في البنوك التعاونية.المطلب الثاني: كيفية االستفادة من االحتياطي في البنوك التعاونية.
االحتياطـي يقتطـع من األربـاح الصافيـة ويتولى اإلشـراف عليه مديـر البنك االحتياطـي يقتطـع من األربـاح الصافيـة ويتولى اإلشـراف عليه مديـر البنك 
ا لألعضـاء في البنك وإنما  ا لألعضـاء في البنك وإنما التعاونـي ومجلس اإلدارة، وهـذا االحتياطي ليس مملوكً التعاونـي ومجلس اإلدارة، وهـذا االحتياطي ليس مملوكً
ملكيته عامة ويحق لألعضاء االتفاق على االسـتفادة منه دون امتالكه كما أن لألجيال ملكيته عامة ويحق لألعضاء االتفاق على االسـتفادة منه دون امتالكه كما أن لألجيال 
القادمـة الحق في ذلك ولذلك يسـمي بعض علماء التعاونيـات االحتياطي في البنوك القادمـة الحق في ذلك ولذلك يسـمي بعض علماء التعاونيـات االحتياطي في البنوك 
ينظر: المصارف التجارية الواقع والطموح صالح الدين السيسـي ٣٤٣٤، واالدخار واالئتمان ، واالدخار واالئتمان  ينظر: المصارف التجارية الواقع والطموح صالح الدين السيسـي    (١)

التعاوني د. كمال أبو الخير التعاوني د. كمال أبو الخير ٢٧٩٢٧٩.
 39 Cooperative banks in39 Cooperative banks inينظـر: المصـارف التجاريـة الواقـع والطمـوح السيسـي ٣٤٣٤ و و ينظـر: المصـارف التجاريـة الواقـع والطمـوح السيسـي    (٢)
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ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخير ٢٢٩٢٢٩. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخير    (٣)
ينظر: التشريعات االجتماعية د. محمد الباشا ١١٥١١٥. ينظر: التشريعات االجتماعية د. محمد الباشا    (٤)



٢٣٨٢٣٨
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التعاونية بمنحة األجيال ألنه ليس له مالك نهائي وإنما تتناقله األجيالالتعاونية بمنحة األجيال ألنه ليس له مالك نهائي وإنما تتناقله األجيال(١).
وتظهر االستفادة من االحتياطي في أوجه متعددة منها: وتظهر االستفادة من االحتياطي في أوجه متعددة منها: 

أن االحتياطـي يتحمل المخاطـر التي تواجهها البنـوك التعاونية وذلك  أن االحتياطـي يتحمل المخاطـر التي تواجهها البنـوك التعاونية وذلك -   -١
بسبب الظروف االقتصادية وتقلب رؤوس األموالبسبب الظروف االقتصادية وتقلب رؤوس األموال(٢).

أن االحتياطي يغطي القروض المعدومة والمتأخرة التي تأخر أصحابها  أن االحتياطي يغطي القروض المعدومة والمتأخرة التي تأخر أصحابها -   -٢
في السداد أو عجزوا عن ذلكفي السداد أو عجزوا عن ذلك(٣).

زيـادة حجم االحتياطـي تزيد ثقة الحكومة والبنـوك التجارية في البنك  زيـادة حجم االحتياطـي تزيد ثقة الحكومة والبنـوك التجارية في البنك -   -٣
ا على التوسع في طلب القروض أو التمويالت  ا على التوسع في طلب القروض أو التمويالت التعاوني مما يجعله قادرً التعاوني مما يجعله قادرً

فضخامة االحتياطي تعتبر بمثابة الضمان لد الجهات الممولةفضخامة االحتياطي تعتبر بمثابة الضمان لد الجهات الممولة(٤).
يستفاد من االحتياطي في توسيع دائرة التطوير والتحسين في المجاالت  يستفاد من االحتياطي في توسيع دائرة التطوير والتحسين في المجاالت -   -٤
المصرفيـة التعاونية والمجاالت االجتماعيـة كالتعليم والعالج، ونحو المصرفيـة التعاونية والمجاالت االجتماعيـة كالتعليم والعالج، ونحو 

ذلك مما يخدم األعضاء ومجتمعهمذلك مما يخدم األعضاء ومجتمعهم(٥).
يستفاد من االحتياطي بتحديد نسبة معينة لمساعدة الفقراء والمحتاجين  يستفاد من االحتياطي بتحديد نسبة معينة لمساعدة الفقراء والمحتاجين -   -٥
واالئتمـان ، واالدخـار واالئتمـان  واالدخـار   ،Cooperative banks in Euripe Wim Fonteyne p27, 10Cooperative banks in Euripe Wim Fonteyne p27, 10 :ينظـر ينظـر:    (١)

التعاوني د. كمال أبو الخير التعاوني د. كمال أبو الخير ٢٣٢٢٣٢، ، ٢٧٩٢٧٩. . 
.Cooperative banks in Euripe Wim Fonteyne p45.39Cooperative banks in Euripe Wim Fonteyne p45.39 :ينظر ينظر:    (٢)

ينظر: تجربة بنك الفقراء د. مجدي سعيد ١٤٨١٤٨-١٤٩١٤٩. ينظر: تجربة بنك الفقراء د. مجدي سعيد    (٣)
ينظر: Managing District Central Cooperative banks p8Managing District Central Cooperative banks p8. والبنوك التعاونية أحمد زكي . والبنوك التعاونية أحمد زكي  ينظر:    (٤)

اإلمام اإلمام ٢٩٧٢٩٧، ، ٢٩٨٢٩٨.
ينظـر: االدخـار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخيـر ٢٣٢٢٣٢ والبنوك التعاونية اإلمام  والبنوك التعاونية اإلمام ٢٩٨٢٩٨، ،  ينظـر: االدخـار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخيـر    (٥)

والتعاونيات ومنظمات االعتماد على النفس د. علي الدجوي والتعاونيات ومنظمات االعتماد على النفس د. علي الدجوي ٣٦٣٦.
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٢٣٩٢٣٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والمرضى في منطقة البنكوالمرضى في منطقة البنك(١).
إذا زاد االحتياطي وبلغ حدا معينًا ير البنك أنه كاف لتحمل المخاطر  إذا زاد االحتياطي وبلغ حدا معينًا ير البنك أنه كاف لتحمل المخاطر -   -٦

بدأ البنك بتوزيع األرباح على األعضاءبدأ البنك بتوزيع األرباح على األعضاء(٢).
وإذا أرادت إدارة البنك تحويل البنك إلى شركة تجارية خالصة أو أرادت تصفيته وإذا أرادت إدارة البنك تحويل البنك إلى شركة تجارية خالصة أو أرادت تصفيته 
وإنهـاءه فـإن األنظمة التعاونيـة تنص على عـدم توزيعه على األعضـاء ووجوب نقل وإنهـاءه فـإن األنظمة التعاونيـة تنص على عـدم توزيعه على األعضـاء ووجوب نقل 
ا أو جمعية، أو نقل هذا االحتياطي  ا أو جمعية، أو نقل هذا االحتياطي االحتياطي إلى جهة تعاونية أخر سواء أكانت بنكً االحتياطي إلى جهة تعاونية أخر سواء أكانت بنكً

إلى األعمال الخيرية، أو نقله للمصالح العامة للمجتمع في منطقة البنكإلى األعمال الخيرية، أو نقله للمصالح العامة للمجتمع في منطقة البنك(٣).
المطلب الثالث: حكم اقتطاع االحتياطي من األرباحالمطلب الثالث: حكم اقتطاع االحتياطي من األرباح

ن احتياطيا لها.  وِّ ن احتياطيا لها. تقتطع البنوك التعاونية نسبة من األرباح التي تحصل عليها لتُكَ وِّ تقتطع البنوك التعاونية نسبة من األرباح التي تحصل عليها لتُكَ
ومعلوم أن هذه األرباح في األصل حق للمسـاهمين فـي البنك لكنها تقتطع برضاهم ومعلوم أن هذه األرباح في األصل حق للمسـاهمين فـي البنك لكنها تقتطع برضاهم 
ا عاما  ا عاما وعلمهـم لتكـون احتياطيا للبنك إضافة إلى أنها تخرج مـن ملكيتهم لتكون ملكً وعلمهـم لتكـون احتياطيا للبنك إضافة إلى أنها تخرج مـن ملكيتهم لتكون ملكً

ا، فهاهنا مسألتان: ا، فهاهنا مسألتان:لألعضاء جميعً لألعضاء جميعً
المسألةاألولى: حكم اقتطاع جزء من األرباح لتكون احتياطيا.المسألةاألولى: حكم اقتطاع جزء من األرباح لتكون احتياطيا.

وهذه المسألة جائزة وال بأس بها، وذلك لألدلة اآلتية:وهذه المسألة جائزة وال بأس بها، وذلك لألدلة اآلتية:
الدليـل األول:الدليـل األول: أن الفقهاء  أن الفقهاء – – رحمهم الله رحمهم الله – – قد نصوا على أن الربح وقاية لرأس قد نصوا على أن الربح وقاية لرأس 
المالالمال(٤)، فهو يقوم بحمايته من المخاطر ويعوض الخسـائر التي قد تقع للشـركة قبل ، فهو يقوم بحمايته من المخاطر ويعوض الخسـائر التي قد تقع للشـركة قبل 

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخير ٢٣١٢٣١-٢٣٢٢٣٢. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخير    (١)
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)

 Cooperative banks in Europe Wim Fantane p 27, 39Cooperative banks in Europe Wim Fantane p 27, 39 :ينظر ينظر:    (٣)
ينظر: المبسـوط السرخسي ١٠٦١٠٦/٢٢٢٢، وتبيين الحقائق للزيلعي ، وتبيين الحقائق للزيلعي ٦٠٦٠/٥، والذخيرة للقرافي ، والذخيرة للقرافي  ينظر: المبسـوط السرخسي    (٤)

 ، ،٤٠١٤٠١ للسـيوطي  والنظائـر  واألشـباه  للسـيوطي ،  والنظائـر  واألشـباه   ،٢١٩٢١٩  ، ،٢١٨٢١٨/٧ للعمرانـي  والبيـان  للعمرانـي ،  والبيـان   ،٢١٦٢١٦/٥ =
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

تصفيتها، وهذا هو عين ما تقوم به االحتياطيات البنكية.تصفيتها، وهذا هو عين ما تقوم به االحتياطيات البنكية.
الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن اقتطاع هذا المال مـن األرباح ليكون احتياطيا إما مشـروط  أن اقتطاع هذا المال مـن األرباح ليكون احتياطيا إما مشـروط 
فـي العقد واألصل في الشـروط الحـل واإلباحـة، وفـي العقد واألصل في الشـروط الحـل واإلباحـة، و«المؤمنون على شــروطهم»«المؤمنون على شــروطهم»(١)، ، 
ا كالمشروط شرطًا(٢)، أو أنه جامع ، أو أنه جامع  ا كالمشروط شرطًاأو  أنه من األمور المتعارف عليها، والمعروف عرفً أو  أنه من األمور المتعارف عليها، والمعروف عرفً

ا، فدل ذلك على إباحة استقطاعه. ا، فدل ذلك على إباحة استقطاعه.لألمرين معً لألمرين معً
الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: أنه ال دليل على منعه واألصل فـي المعامالت الحل واإلباحة  أنه ال دليل على منعه واألصل فـي المعامالت الحل واإلباحة 

فدل ذلك على إباحته.فدل ذلك على إباحته.
المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم خروج االحتياطي من ملكية األعضاء الخاصة إلى الملكية حكم خروج االحتياطي من ملكية األعضاء الخاصة إلى الملكية 
العامة وعدم رجوعه إليهم مرة أخر، وهذ األمر يتم برضى األعضاء وعلمهم، وتنص العامة وعدم رجوعه إليهم مرة أخر، وهذ األمر يتم برضى األعضاء وعلمهم، وتنص 
عليـه األنظمـة التعاونية، والذي يظهر والله تعالى أعلـم أن هذا العمل التعاوني داخل عليـه األنظمـة التعاونية، والذي يظهر والله تعالى أعلـم أن هذا العمل التعاوني داخل 
في باب التبرعات؛ ألن العضو يتبرع بنسـبة من األرباح في باب التبرعات؛ ألن العضو يتبرع بنسـبة من األرباح – – حسـب ما ينص عليه النظام حسـب ما ينص عليه النظام 
– – وال ترجع إليه مرة أخر إال على سبيل االنتفاع العام مع بقية األعضاء، لكن لو قال وال ترجع إليه مرة أخر إال على سبيل االنتفاع العام مع بقية األعضاء، لكن لو قال 
قائل: إن العضو الذي تبرع عند انضمامه إلى البنك إنما تبرع بشـيء مسـتقبلي معدوم قائل: إن العضو الذي تبرع عند انضمامه إلى البنك إنما تبرع بشـيء مسـتقبلي معدوم 
ليـس له وجود عنـد التبرع به، وإن قدر وجوده فهو مجهول القدر، ومشـاع غير متميز ليـس له وجود عنـد التبرع به، وإن قدر وجوده فهو مجهول القدر، ومشـاع غير متميز 

فكيف يصح التبرع به؟فكيف يصح التبرع به؟
والكافي البن قدامة ٣٥٣٣٥٣/٣، ، ٣٥٤٣٥٤، وشرح الزركشي ، وشرح الزركشي ١٣٦١٣٦/٤. والكافي البن قدامة =   =

هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة عند أبي داود في سننه، كتاب القضاء،  هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة عند أبي داود في سننه، كتاب القضاء،    (١)
باب في الصلح بين المسلمين باب في الصلح بين المسلمين ٣٧٢٣٧٢/٩ ،  ، ٣٧٣٣٧٣، برقم ، برقم ٣٥٨٩٣٥٨٩، وعلقه البخاري في صحيحه ، وعلقه البخاري في صحيحه 
ا به، كتاب اإلجارة، باب أجرة السمسـرة ٩٢٩٢/٣، برقم ، برقم ٢٢٧٤٢٢٧٤، وقد اسـتوفى العالمة ، وقد اسـتوفى العالمة  ا به، كتاب اإلجارة، باب أجرة السمسـرة جازمً جازمً

األلباني تخريجه في إرواء الغليل وصححه األلباني تخريجه في إرواء الغليل وصححه ١٤٢١٤٢/٥-١٤٦١٤٦.
ينظـر: األشـباه والنظائر البن نجيـم ٩٩٩٩، ومجلة األحكام العدلية المـادة ، ومجلة األحكام العدلية المـادة ٤٣٤٣ و و٤٤٤٤، وقاعدة ، وقاعدة  ينظـر: األشـباه والنظائر البن نجيـم    (٢)
العـادة محكمـة، دراسـة نظريـة تطبيقيـة، د. يعقـوب الباحسـين العـادة محكمـة، دراسـة نظريـة تطبيقيـة، د. يعقـوب الباحسـين ١٩٥١٩٥-١٩٧١٩٧، والوجيز في ، والوجيز في 

إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد البورنو إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد البورنو ٣٠٦٣٠٦.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والجواب على ذلك:والجواب على ذلك: أن العلماء  أن العلماء – – رحمهم الله رحمهم الله – – قد اختلفوا في هبة المجهول قد اختلفوا في هبة المجهول 
والمعدوم، على قولين:والمعدوم، على قولين:

القـول األول:القـول األول: أن هبـة المال المجهول غيـر صحيحة وهو مذهـب الحنفية أن هبـة المال المجهول غيـر صحيحة وهو مذهـب الحنفية(١)، ، 
والشافعيةوالشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣)، والظاهرية، والظاهرية(٤).

القول الثاني:القول الثاني: أن هبة المال المجهول صحيحة وهو مذهب المالكية أن هبة المال المجهول صحيحة وهو مذهب المالكية(٥)، واختاره ، واختاره 
شيخ اإلسالم ابن تيميةشيخ اإلسالم ابن تيمية(٦) وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن القيم(٧).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
استدل القائلون بعدم صحة هبة المجهول بما يأتي:استدل القائلون بعدم صحة هبة المجهول بما يأتي:

الدليل األول:الدليل األول: قياس الهبة على البيع بجامع أن كال منهما تمليك في الحياة فما  قياس الهبة على البيع بجامع أن كال منهما تمليك في الحياة فما 
صح بيعه صحت هبته والعكس بالعكسصح بيعه صحت هبته والعكس بالعكس(٨).

ويناقش:ويناقش: بأنه قياس مع الفارق، فالبيع معاوضة والمعاوضة تقوم على المشاحة،  بأنه قياس مع الفارق، فالبيع معاوضة والمعاوضة تقوم على المشاحة، 
ينظر: المبسوط للسرخسي ٧٢٧٢/١٢١٢، ، ٧٣٧٣، واالختيار لتعليل المختار للموصلي ، واالختيار لتعليل المختار للموصلي ٥٠٥٠/٣. ينظر: المبسوط للسرخسي    (١)

ينظـر: نهايـة المحتاج للرملـي ٤١١٤١١/٥، وأسـنى المطالـب لألنصاري مع حاشـية الرملي ، وأسـنى المطالـب لألنصاري مع حاشـية الرملي  ينظـر: نهايـة المحتاج للرملـي    (٢)
.٤٥٣٤٥٣/٢

ينظر: المغني ٢٤٩٢٤٩/٨، ، ٢٥٠٢٥٠، والمقنع والشرح الكبير واإلنصاف ، والمقنع والشرح الكبير واإلنصاف ٤٢٤٢/١٧١٧-٤٤٤٤. ينظر: المغني    (٣)
ينظر: المحلى ٣٤٣٤/١٠١٠. ينظر: المحلى    (٤)

ينظـر: البيـان والتحصيـل البـن رشـد ٤٢٣٤٢٣/١٣١٣، ومواهب الجليـل للحطاب ومعـه التاج ، ومواهب الجليـل للحطاب ومعـه التاج  ينظـر: البيـان والتحصيـل البـن رشـد    (٥)
واإلكليل واإلكليل ٦/٨.

ينظر: مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ٢٧٠٢٧٠/٣١٣١. ينظر: مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية    (٦)
ينظر: إعالم الموقعين ٣٤٦٣٤٦/١، ، ٣٤٧٣٤٧. ينظر: إعالم الموقعين    (٧)
ينظر: نهاية المحتاج للرملي ٤١١٤١١/٥. ينظر: نهاية المحتاج للرملي    (٨)



٢٤٢٢٤٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وذلـك يقتضي أن يكون العوضـان معلومين، بخالف الهبة فهي تبرع والتبرعات تقوم وذلـك يقتضي أن يكون العوضـان معلومين، بخالف الهبة فهي تبرع والتبرعات تقوم 
على المسـامحة وليس فيها غرر كالمعاوضـات، فالفرق بين المعاوضات والتبرعات على المسـامحة وليس فيها غرر كالمعاوضـات، فالفرق بين المعاوضات والتبرعات 

واضح بيِّن.واضح بيِّن.
الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: أن الله تعالى حرم على لسـان رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص أمـوال الناس إال بطيب  أن الله تعالى حرم على لسـان رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص أمـوال الناس إال بطيب 
أنفسـهم، وال يجـوز أن تطيـب النفـس على ما ال تعـرف صفاته وال ما هـو، وال ما قدره، أنفسـهم، وال يجـوز أن تطيـب النفـس على ما ال تعـرف صفاته وال ما هـو، وال ما قدره، 
وال  ما يساوي، وقد تطيب نفس المرء غاية الطيب على بذل الشيء وبيعه، ولو علم صفاته وال  ما يساوي، وقد تطيب نفس المرء غاية الطيب على بذل الشيء وبيعه، ولو علم صفاته 

وقدره وما يساوي لم تطب نفسه به، فهذا أكل لمال غيره بالباطل فهو حرام ال  يحلوقدره وما يساوي لم تطب نفسه به، فهذا أكل لمال غيره بالباطل فهو حرام ال  يحل(١).
ويناقش: بعدم التسـليم بأن النفس ال يجوز أن تطيب بما ال يعلم قدره وصفته؛ ويناقش: بعدم التسـليم بأن النفس ال يجوز أن تطيب بما ال يعلم قدره وصفته؛ 
ألنـه ال دليل علـى ذلك بل ظاهر األدلة الشـرعية إباحة ذلك، فمـن أوصى بثلث ماله ألنـه ال دليل علـى ذلك بل ظاهر األدلة الشـرعية إباحة ذلك، فمـن أوصى بثلث ماله 
وماله ينمو ويزيد فهو ال يعلم ما صفة هذا المال وال كم يسـاوي عند موته، ومع ذلك وماله ينمو ويزيد فهو ال يعلم ما صفة هذا المال وال كم يسـاوي عند موته، ومع ذلك 

أباحته الشريعة ولم تنه عنه فدل ذلك على عدم صحة هذا االستدالل.أباحته الشريعة ولم تنه عنه فدل ذلك على عدم صحة هذا االستدالل.
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

واستدل القائلون بصحة هبة المجهول والمعدوم بما يأتي:واستدل القائلون بصحة هبة المجهول والمعدوم بما يأتي:
الدليـل األول:الدليـل األول: حديث عمرو بن شـعيب عن أبيه عـن جده في قصة وفد هوازن  حديث عمرو بن شـعيب عن أبيه عـن جده في قصة وفد هوازن 
وسـؤالهم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أن يرد عليهم سـبيهم وأموالهم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: وسـؤالهم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أن يرد عليهم سـبيهم وأموالهم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «أمـا ما كان لي ولبني «أمـا ما كان لي ولبني 

عبد المطلب فهو لكم»عبد المطلب فهو لكم» الحديث الحديث(٢).
ينظـر: المحلـى البن حزم ٣٤٣٤/١٠١٠، وابن حزم رحمه الله يشـير إلى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ، وابن حزم رحمه الله يشـير إلى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يحل مال «ال يحل مال  ينظـر: المحلـى البن حزم    (١)
امرئ مسلم إال بطيب نفس منه»امرئ مسلم إال بطيب نفس منه»، وهو حديث رواه جماعة من الصحابة وأخرجه البيهقي في ، وهو حديث رواه جماعة من الصحابة وأخرجه البيهقي في 
السـنن الكبر السـنن الكبر ١٠٠١٠٠/٦، وصححه الشيخ األلباني وأطال في ذكر طرقه وشواهده في إرواء ، وصححه الشيخ األلباني وأطال في ذكر طرقه وشواهده في إرواء 

الغليل الغليل ٢٧٩٢٧٩/٥ – – ٢٨٢٢٨٢.
رواه النسائي، كتاب الهبة، هبة المشاع ٢٦٢٢٦٢/٦-٢٦٤٢٦٤ برقم  برقم ٣٦٨٨٣٦٨٨، وحسنه الشيخ األلباني ، وحسنه الشيخ األلباني  رواه النسائي، كتاب الهبة، هبة المشاع    (٢)

في صحيح سنن النسائي في صحيح سنن النسائي ٥٦٩٥٦٩/٢، ، ٥٧٠٥٧٠.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٤٣٢٤٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وجه االستدالل:وجه االستدالل:
أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـد وهبهم نصيبه ونصيب بني عبد المطلـب وهو ال يعلم مقداره أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـد وهبهم نصيبه ونصيب بني عبد المطلـب وهو ال يعلم مقداره 

حين وهبه فدل ذلك على جواز هبة المجهول.حين وهبه فدل ذلك على جواز هبة المجهول.
الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: قياس هبة المجهول على الوصية بالمجهول بجامع كونهما من  قياس هبة المجهول على الوصية بالمجهول بجامع كونهما من 

التبرعاتالتبرعات(١).
الدليـل الثالث:الدليـل الثالث: أنه ال محذور في التبـرع بالمجهول والمعدوم؛ ألن الموهوب  أنه ال محذور في التبـرع بالمجهول والمعدوم؛ ألن الموهوب 

له غانم على كل حال سواء أعلم مقدار الهبة أو لم يعلمهاله غانم على كل حال سواء أعلم مقدار الهبة أو لم يعلمها(٢).
الترجيح:الترجيح:

الراجـح الراجـح – – والله تعالـى أعلم والله تعالـى أعلم – – أن هبة المجهول والمعـدوم صحيحة ومعتبرة أن هبة المجهول والمعـدوم صحيحة ومعتبرة 
وذلك لألسباب اآلتية:وذلك لألسباب اآلتية:

قوة أدلة هذا القول وضعف أدلة القول اآلخر؛ لورود المناقشات القوية قوة أدلة هذا القول وضعف أدلة القول اآلخر؛ لورود المناقشات القوية   – –١
عليه.عليه.

أن الشـريعة تتسـامح فـي التبرعـات ما ال تتسـامح في غيرهـا، ولذلك أن الشـريعة تتسـامح فـي التبرعـات ما ال تتسـامح في غيرهـا، ولذلك   – –٢
نْظَر فيها لمصلحة  نْظَر فيها لمصلحة فال  تجـري عليها كثير من أحـكام المعاوضات التي يُ فال  تجـري عليها كثير من أحـكام المعاوضات التي يُ
ع له وهو  ع له وهو البائع والمشتري، إذ إن المصلحة في التبرعات خاصة بالمتبرَّ البائع والمشتري، إذ إن المصلحة في التبرعات خاصة بالمتبرَّ

غانم على كل وجه سواء علم بمقدار التبرع أو لم يعلم.غانم على كل وجه سواء علم بمقدار التبرع أو لم يعلم.
أن النسـبة المسـتقطعة لالحتياطـي معلومة لألعضاء وهـذا مما يخفف أن النسـبة المسـتقطعة لالحتياطـي معلومة لألعضاء وهـذا مما يخفف   – –٣

الجهالة.الجهالة.
ينظر: المغني ٢٥٠٢٥٠/٨. ينظر: المغني    (١)

ينظر: إعالم الموقعين ٣٤٧٣٤٧/١. ينظر: إعالم الموقعين    (٢)



٢٤٤٢٤٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وبنـاء علـى جواز هبة المجهـول والمعدوم فال مانع من اعتبار ما يسـتقطع من وبنـاء علـى جواز هبة المجهـول والمعدوم فال مانع من اعتبار ما يسـتقطع من 
ا من األعضاء لحماية البنك من المخاطر وتدعيم مركزه  ا من األعضاء لحماية البنك من المخاطر وتدعيم مركزه أرباح البنك لالحتياطي تبرعً أرباح البنك لالحتياطي تبرعً

المالي.المالي.

المطلب الرابع: أثر التعاون في احتياطي البنكالمطلب الرابع: أثر التعاون في احتياطي البنك
ا  ج من ملـك العضو ليكون ملكً رُ ا االحتياطـي في البنك التعاونـي كما تقدم يَخْ ج من ملـك العضو ليكون ملكً رُ االحتياطـي في البنك التعاونـي كما تقدم يَخْ
ا بين األعضاء يحق لهم االنتفاع به دون تملكه، وإذا انحل البنك التعاوني  ا بين األعضاء يحق لهم االنتفاع به دون تملكه، وإذا انحل البنك التعاوني عاما مشـاعً عاما مشـاعً
ألي سـبب من األسـباب فإن االحتياطي ال يوزع على األعضـاء ولكن ينقل إلى جهة ألي سـبب من األسـباب فإن االحتياطي ال يوزع على األعضـاء ولكن ينقل إلى جهة 
تعاونية أخر، أو جهة خيرية، أو يكون في المصالح العامة للناس كالمرافق والطرق تعاونية أخر، أو جهة خيرية، أو يكون في المصالح العامة للناس كالمرافق والطرق 

والمستشفيات ونحوهاوالمستشفيات ونحوها(١).
فاالحتياطـي في التعاونيات مختلف من هذه الناحية عن االحتياطي في البنوك فاالحتياطـي في التعاونيات مختلف من هذه الناحية عن االحتياطي في البنوك 
ا من صورة الوقـف التي جاءت  ا من صورة الوقـف التي جاءت والشـركات التجاريـة، وهـو بهذه الصفة يقتـرب كثيرً والشـركات التجاريـة، وهـو بهذه الصفة يقتـرب كثيرً

ا؟ ا؟الشريعة بها فهل االحتياطي في البنك التعاوني يعد وقفً الشريعة بها فهل االحتياطي في البنك التعاوني يعد وقفً
للجـواب عـن ذلـك ال بد من اإلشـارة إلـى مسـألتين مهمتين في هـذا الباب، للجـواب عـن ذلـك ال بد من اإلشـارة إلـى مسـألتين مهمتين في هـذا الباب، 

وهما:وهما:
المسـألة األولـى:المسـألة األولـى: حكم وقف النقود: وقد تقدمت اإلشـارة إلى هذه المسـألة،  حكم وقف النقود: وقد تقدمت اإلشـارة إلى هذه المسـألة، 
وأن الراجـح فيهـا جواز وقف النقـودوأن الراجـح فيهـا جواز وقف النقـود(٢)؛ ألن النقود يمكن االنتفاع بهـا مع بقاء عينها ؛ ألن النقود يمكن االنتفاع بهـا مع بقاء عينها 

كالعقار.كالعقار.
المسألة الثانية:المسألة الثانية: تعليق الوقف على شرط مستقبل أو أمر مستقبل غير موجود في  تعليق الوقف على شرط مستقبل أو أمر مستقبل غير موجود في 

ينظر: ص٢٣٧٢٣٧، ، ٢٣٨٢٣٨. ينظر: ص   (١)
ينظر: ص٢٠٤٢٠٤. ينظر: ص   (٢)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٤٥٢٤٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا وينتقل  ا وينتقل الحال وذلك كأن يقول: إن ربحت الشـركة فثالثون بالمائة من الربح يعد وقفً الحال وذلك كأن يقول: إن ربحت الشـركة فثالثون بالمائة من الربح يعد وقفً
لالحتياطي، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين:لالحتياطي، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القـول األول:القـول األول: عـدم صحـة الوقـف المعلق على شـرط مسـتقبل، وهو مذهب  عـدم صحـة الوقـف المعلق على شـرط مسـتقبل، وهو مذهب 
الحنفيةالحنفية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).

القـول الثانـي:القـول الثانـي: صحـة الوقـف المعلق على شـرط، وهـو مذهـب المالكية صحـة الوقـف المعلق على شـرط، وهـو مذهـب المالكية(٤)، ، 
واختاره شيخ اإلسالم ابن تيميةواختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية(٥).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
استدل القائلون بعدم صحة تعليق الوقف على شرط مستقبل بما يأتي:استدل القائلون بعدم صحة تعليق الوقف على شرط مستقبل بما يأتي:

الدليل األول:الدليل األول: أن التبرع تمليك، والتمليكات تبطل بالتعليق أن التبرع تمليك، والتمليكات تبطل بالتعليق(٦).
ونوقش: ونوقش: بأنه اسـتدالل بمحل النزاع، واألصل الذي بني عليه غير مسـلم؛ ألن بأنه اسـتدالل بمحل النزاع، واألصل الذي بني عليه غير مسـلم؛ ألن 

عقود التمليك تقبل التعليقعقود التمليك تقبل التعليق(٧).
 والفتاو ، ينظـر: تبييـن الحقائق للزيلعي ١٣١١٣١/٤، والبناية شـرح الهداية للعينـي ، والبناية شـرح الهداية للعينـي ١٩٩١٩٩/٦، والفتاو ينظـر: تبييـن الحقائق للزيلعي    (١)

الهندية الهندية ٣٥٥٣٥٥/٢.
ينظر: البيان للعمراني ٨٠٨٠/٨، وتحفة المحتاج البن حجر الهيثمي ، وتحفة المحتاج البن حجر الهيثمي ٣١١٣١١/٦، ، ٣١٢٣١٢، وأسنى ، وأسنى  ينظر: البيان للعمراني    (٢)

المطالب لألنصاري المطالب لألنصاري ٤٦٤٤٦٤/٢.
ينظر: المقنع والشرح الكبير واإلنصاف ٣٩٧٣٩٧/١٦١٦، والمبدع البن مفلح ، والمبدع البن مفلح ٣٢٣٣٢٣/٥. ينظر: المقنع والشرح الكبير واإلنصاف    (٣)

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينة البـن شـاس ٩٦٧٩٦٧/٣، ، ٩٧٢٩٧٢، ومواهـب الجليل ومعـه التاج ، ومواهـب الجليل ومعـه التاج  ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينة البـن شـاس    (٤)
واإلكليل واإلكليل ٦٤٨٦٤٨/٧، ومنح الجليل لعليش ، ومنح الجليل لعليش ١٤٤١٤٤/٨.

ينظر: نظرية العقد لشيخ اإلسالم ٢٢٦٢٢٦، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي ٣٩٧٣٩٧/١٦١٦. ينظر: نظرية العقد لشيخ اإلسالم    (٥)
ينظر: تبيين الحقائق ١٣١١٣١/٤. ينظر: تبيين الحقائق    (٦)

ينظر: النوازل في األوقاف، د. خالد المشيقح ١٤٠١٤٠. ينظر: النوازل في األوقاف، د. خالد المشيقح    (٧)



٢٤٦٢٤٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن الوقف تمليك لمعين في الحياة، فلـم يجز تعليقه في الحياة  أن الوقف تمليك لمعين في الحياة، فلـم يجز تعليقه في الحياة 
على شرط كالبيععلى شرط كالبيع(١).

ونوقش: ونوقش: 
قيـاس الوقـف على البيـع قياس مـع الفـارق؛ ألن الوقف تبـرع والبيع قيـاس الوقـف على البيـع قياس مـع الفـارق؛ ألن الوقف تبـرع والبيع  أ– – 

معاوضة.معاوضة.
عـدم التسـليم بالمنـع في البيـع بل البيع يجـوز تعليقه على شـرط على عـدم التسـليم بالمنـع في البيـع بل البيع يجـوز تعليقه على شـرط على  ب– – 
الصحيـح من أقـوال أهل العلم؛ لعدم وجود دليـل على المنع واألصل الصحيـح من أقـوال أهل العلم؛ لعدم وجود دليـل على المنع واألصل 

جوازهجوازه(٢).
الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: أن الوقـف عقد يبطـل بالجهالـة فلم يصح تعليقه على شـرط  أن الوقـف عقد يبطـل بالجهالـة فلم يصح تعليقه على شـرط 

مستقبل كالبيعمستقبل كالبيع(٣).
ونوقش:ونوقش:

أن التعليق ال جهالة فيه، فإن الشرط المعلق عليه إن تحقق فقد تم العقد وإن أن التعليق ال جهالة فيه، فإن الشرط المعلق عليه إن تحقق فقد تم العقد وإن  أ– – 
. .لم يتحقق لم يتم وكونه تحقق أو لم يتحقق أمر معلوم وليس مجهوالً لم يتحقق لم يتم وكونه تحقق أو لم يتحقق أمر معلوم وليس مجهوالً

أن القياس على البيع مبني على عدم صحة تعليق البيع وهذا غير مسـلم أن القياس على البيع مبني على عدم صحة تعليق البيع وهذا غير مسـلم  ب– – 
بل البيع يصح تعليقه على شرط على الصحيح من أقوال العلماءبل البيع يصح تعليقه على شرط على الصحيح من أقوال العلماء(٤).

ينظر: المغني ٢٥٠٢٥٠/٨، والنوازل في األوقاف، د. خالد المشيقح ، والنوازل في األوقاف، د. خالد المشيقح ١٤٠١٤٠. ينظر: المغني    (١)
ينظـر: النوازل في األوقاف، د. خالد المشـيقح ١٤٠١٤٠، واختيارات شـيخ اإلسـالم ابن تيمية ، واختيارات شـيخ اإلسـالم ابن تيمية  ينظـر: النوازل في األوقاف، د. خالد المشـيقح    (٢)

الفقهية، د.فهد اليحيى الفقهية، د.فهد اليحيى ١٢٠١٢٠/٨.
ينظر: الكافي البن قدامة ٥٧٥٥٧٥/٣. ينظر: الكافي البن قدامة    (٣)

ينظـر: النوازل في األوقاف، د. خالد المشـيقح ١٤٠١٤٠، واختيارات شـيخ اإلسـالم ابن تيمية ، واختيارات شـيخ اإلسـالم ابن تيمية  ينظـر: النوازل في األوقاف، د. خالد المشـيقح    (٤)
الفقهية، د. فهد اليحيى الفقهية، د. فهد اليحيى ١٢٠١٢٠/٨.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٤٧٢٤٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
واستدل القائلون بصحة تعليق الوقف على شرط مستقبل بما يأتي:واستدل القائلون بصحة تعليق الوقف على شرط مستقبل بما يأتي:

الدليـل األول:الدليـل األول: قيـاس الوقف المعلق بشـرط علـى الهبة بجامـع التبرع في كل  قيـاس الوقف المعلق بشـرط علـى الهبة بجامـع التبرع في كل 
منهمامنهما(١).

الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: القاعـدة العامـة في العقـود والشـروط أنها جائـزة وصحيحة،  القاعـدة العامـة في العقـود والشـروط أنها جائـزة وصحيحة، 
فيدخل في ذلك الوقف.فيدخل في ذلك الوقف.

الترجيح:الترجيح:
الراجح الراجح – – والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم – – صحة تعليق الوقف على شرط مستقبلي، وذلك صحة تعليق الوقف على شرط مستقبلي، وذلك 

لألسباب اآلتية:لألسباب اآلتية:
قوة أدلة هذا القول وسـالمتها من المناقشة، وضعف أدلة القول اآلخر؛ قوة أدلة هذا القول وسـالمتها من المناقشة، وضعف أدلة القول اآلخر؛   – –١

لورود المناقشات القوية عليها.لورود المناقشات القوية عليها.
أن الوقـف داخـل في التبرعات وهي مبنية على المسـامحة، والشـريعة أن الوقـف داخـل في التبرعات وهي مبنية على المسـامحة، والشـريعة   – –٢
ترغـب فيهـا وتحث عليها، ومقتضى ذلك أن يكـون تعليق الوقف على ترغـب فيهـا وتحث عليها، ومقتضى ذلك أن يكـون تعليق الوقف على 

ا. ا.شرطٍ جائزً شرطٍ جائزً
أن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها ما ال يحصى أن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها ما ال يحصى   – –٣
من الصور، ومنها التعليق على شرط مستقبلي؛ ألنه من قبيل التبرع وهو من الصور، ومنها التعليق على شرط مستقبلي؛ ألنه من قبيل التبرع وهو 

موسع ومرغب فيهموسع ومرغب فيه(٢).
ينظر: إعالم الموقعين ٣٤٧٣٤٧/١، والنوازل في األوقاف، د. خالد المشيقح ، والنوازل في األوقاف، د. خالد المشيقح ١٣٩١٣٩. ينظر: إعالم الموقعين    (١)

ينظـر: قـرارات وتوصيـات الـدورة التاسـعة عشـرة لمجمـع الفقـه إلسـالمي الدولي عام  ينظـر: قـرارات وتوصيـات الـدورة التاسـعة عشـرة لمجمـع الفقـه إلسـالمي الدولي عام    (٢)
١٤٣٠١٤٣٠هـ، ص هـ، ص ١٨١٨، القرار رقم ، القرار رقم ١٨١١٨١.



٢٤٨٢٤٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وبنـاء على ما سـبق مـن إباحة وقف النقـود، وصحة تعليق الوقف على شـرط وبنـاء على ما سـبق مـن إباحة وقف النقـود، وصحة تعليق الوقف على شـرط 
ـا ويعامل من ناحية  ـا ويعامل من ناحية مسـتقبلي فـإن االحتياطي فـي البنك التعاوني فيمـا يظهر يعد وقفً مسـتقبلي فـإن االحتياطي فـي البنك التعاوني فيمـا يظهر يعد وقفً
ا على هذا االحتياطي  ا على هذا االحتياطي األحكام الفقهية بما تعامل به األوقاف، ويعد مجلس اإلدارة ناظرً األحكام الفقهية بما تعامل به األوقاف، ويعد مجلس اإلدارة ناظرً
الوقفيالوقفي(١)، وفي واقع األمر فإن األنظمة التعاونية تقوم بهذا األمر وإن كانت ال تسـميه ، وفي واقع األمر فإن األنظمة التعاونية تقوم بهذا األمر وإن كانت ال تسـميه 
ا – – حسب علمي حسب علمي – – إال أنها تتعامل مع االحتياطي التعاوني كما هي طريقة التعامل إال أنها تتعامل مع االحتياطي التعاوني كما هي طريقة التعامل  ا وقفً وقفً

مع األوقاف في اإلسالممع األوقاف في اإلسالم(٢).
ويمكـن أن يعتبـر االحتياطي من قبيـل الصدقات، السـيما إذا كان االحتياطي ويمكـن أن يعتبـر االحتياطي من قبيـل الصدقات، السـيما إذا كان االحتياطي 

يستهلك بعينه.يستهلك بعينه.
المطلب الخامس: حق العميل المنسحب في االحتياطيالمطلب الخامس: حق العميل المنسحب في االحتياطي

األنظمـة التعاونية تكفـل للعضو حق االنسـحاب من عضوية البنـك التعاوني األنظمـة التعاونية تكفـل للعضو حق االنسـحاب من عضوية البنـك التعاوني 
بعـد موافقـة مجلـس اإلدارة أو من ينوب عنه مـن مدير ونحوه، وإذا انسـحب العضو بعـد موافقـة مجلـس اإلدارة أو من ينوب عنه مـن مدير ونحوه، وإذا انسـحب العضو 
فاألنظمة تنص على أنه ال يسـتحق شـيئًا من االحتياطي وليس له المطالبة بهفاألنظمة تنص على أنه ال يسـتحق شـيئًا من االحتياطي وليس له المطالبة به(٣)، وهذا ، وهذا 
النظـام موافـق للحكم الفقهي الذي توصلت إليه فـي االحتياطي وأنه وقف، والوقف النظـام موافـق للحكم الفقهي الذي توصلت إليه فـي االحتياطي وأنه وقف، والوقف 
عنـد الفقهاء عقد الزمعنـد الفقهاء عقد الزم(٤)، فإذا اشـترك العضو في البنـك التعاوني فقد أوقف جزء من ، فإذا اشـترك العضو في البنـك التعاوني فقد أوقف جزء من 

ا، وال حق له في الرجوع عن ذلك. ا، وال حق له في الرجوع عن ذلك.ربحه لالحتياطي فصار وقفه الزمً ربحه لالحتياطي فصار وقفه الزمً
ينظر: الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميته، د. منذر قحف ١٩٦١٩٦-٢٠٢٢٠٢. ينظر: الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميته، د. منذر قحف    (١)

هذا التشـابه الظاهر بيـن االحتياطي التعاوني والوقف يثير سـؤاالً مهما عن مد تأثر الفكر  هذا التشـابه الظاهر بيـن االحتياطي التعاوني والوقف يثير سـؤاالً مهما عن مد تأثر الفكر    (٢)
ا باإلسـالم وتعاليمه العظيمة وضرورة وجود دراسات  ا واالقتصادي خصوصً ا باإلسـالم وتعاليمه العظيمة وضرورة وجود دراسات الغربي عمومً ا واالقتصادي خصوصً الغربي عمومً
عميقـة تـدرس هذه الجوانب لتجلي أثر الحضارة اإلسـالمية على األمم األخر في شـتى عميقـة تـدرس هذه الجوانب لتجلي أثر الحضارة اإلسـالمية على األمم األخر في شـتى 

المجاالت.المجاالت.
Cooperative banks in Europe Wim Fonteyen p27Cooperative banks in Europe Wim Fonteyen p27 :ينظر ينظر:    (٣)
ينظر: المقنع والشرح الكبير واإلنصاف ٥١٨٥١٨/١٦١٦ – – ٥٢١٥٢١. ينظر: المقنع والشرح الكبير واإلنصاف    (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٤٩٢٤٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فإن قال قائل: أنا ال أسلم بأن االحتياطي وقف، وامتناعُ البنكِ عن إعطاء العضو فإن قال قائل: أنا ال أسلم بأن االحتياطي وقف، وامتناعُ البنكِ عن إعطاء العضو 
المنسحب نصيبه من االحتياطي أكل لماله بالباطل.المنسحب نصيبه من االحتياطي أكل لماله بالباطل.

والجواب عن ذلك أن يقال: إن العقد الذي جر بين العضو والبنك التعاوني والجواب عن ذلك أن يقال: إن العقد الذي جر بين العضو والبنك التعاوني 
عند االشـتراك في البنك ينص على هذا الشـرط، وقد وافق عليه العضو، وعند االشـتراك في البنك ينص على هذا الشـرط، وقد وافق عليه العضو، و«المؤمنون «المؤمنون 
على شروطهم»على شروطهم»(١) فوجب عليه االلتزام بذلك، السيما مع استصحاب القصد التعاوني،  فوجب عليه االلتزام بذلك، السيما مع استصحاب القصد التعاوني، 

والعضو قد اكتتب في البنك على هذا األساس فمطالبته باالحتياطي ال وجه لها.والعضو قد اكتتب في البنك على هذا األساس فمطالبته باالحتياطي ال وجه لها.

سبق تخريجه ص٢٤٠٢٤٠. سبق تخريجه ص   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٢٥١٢٥١

الودائعالودائع

المطلب األول: المراد بالودائع وأهميتها في البنوك التعاونيةالمطلب األول: المراد بالودائع وأهميتها في البنوك التعاونية

دَعْت الشـيء إذا تركته، وفي مقاييس اللغة:  دَعْت الشـيء إذا تركته، وفي مقاييس اللغة: الودائع: جمع وديعة مأخوذة من وَ الودائع: جمع وديعة مأخوذة من وَ
«الـواو والـدال والعين أصل واحـد يدل على التـرك والتخلية»«الـواو والـدال والعين أصل واحـد يدل على التـرك والتخلية»(١)، وهي ما تسـتودعه ، وهي ما تسـتودعه 

غيرك ليحفظهغيرك ليحفظه(٢). . 
ويطلق الفقهاء الوديعة على المال المتروك عند إنسـان يحفظهويطلق الفقهاء الوديعة على المال المتروك عند إنسـان يحفظه(٣)، وإن اختلفوا ، وإن اختلفوا 

في بعض التفاصيل األخر في التعريف.في بعض التفاصيل األخر في التعريف.
والوديعـة عنـد الفقهـاء تختلـف عـن الوديعـة البنكيـة، وقـد عـرف الباحثون والوديعـة عنـد الفقهـاء تختلـف عـن الوديعـة البنكيـة، وقـد عـرف الباحثون 

المعاصرون الوديعة البنكية بعدة تعريفات من أحسنها:المعاصرون الوديعة البنكية بعدة تعريفات من أحسنها:
الوديعة المصرفية هي النقود التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى البنك، الوديعة المصرفية هي النقود التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى البنك،   – –١
على أن يتعهد األخير بردها أو برد مبلغ مسـاوٍ لها إليهم أو إلى شـخص على أن يتعهد األخير بردها أو برد مبلغ مسـاوٍ لها إليهم أو إلى شـخص 

مقاييس اللغة البن فارس ٩٦٩٦/٦. مقاييس اللغة البن فارس    (١)
ينظر: تاج العروس للزبيدي ٥٣٧٥٣٧/٥. ينظر: تاج العروس للزبيدي    (٢)

ينظر: طلبة الطلبة للنسفي ٢٠٢٢٠٢. ينظر: طلبة الطلبة للنسفي    (٣)



٢٥٢٢٥٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

آخر معين لد الطلب، أو بالشروط المتفق عليهاآخر معين لد الطلب، أو بالشروط المتفق عليها(١).
الوديعة: مال يضعه صاحبه لد أحد بيوت المال إما بصفة أمانة محضة، الوديعة: مال يضعه صاحبه لد أحد بيوت المال إما بصفة أمانة محضة،   – –٢

أو من أجل استثماره واالستفادة من ريعهأو من أجل استثماره واالستفادة من ريعه(٢).
والودائـع البنكية في أساسـها كانت أمواالً يودعها الناس لـد الصاغة وتجار والودائـع البنكية في أساسـها كانت أمواالً يودعها الناس لـد الصاغة وتجار 
الذهب لحفظها من السـرقة والضياع، فلما الحظ التجار أن هذه األموال تبقى لديهم الذهب لحفظها من السـرقة والضياع، فلما الحظ التجار أن هذه األموال تبقى لديهم 
مدة طويلة دون طلب من أصحابها أصبح التجار يقرضون بعض هذه األموال لآلخرين مدة طويلة دون طلب من أصحابها أصبح التجار يقرضون بعض هذه األموال لآلخرين 
مقابـل فائدة ربوية يحصلون عليها، وهكذا كانت نشـأة الودائع البنكيةمقابـل فائدة ربوية يحصلون عليها، وهكذا كانت نشـأة الودائع البنكية(٣)، ثم تدخلت ، ثم تدخلت 
البنـوك المركزية لضبط هذه العملية في البنوك، واشـتراط بقاء نسـبة معينة ال يسـمح البنـوك المركزية لضبط هذه العملية في البنوك، واشـتراط بقاء نسـبة معينة ال يسـمح 

للبنك بالتصرف فيها، وذلك لتغطية طلبات العمالء من األموالللبنك بالتصرف فيها، وذلك لتغطية طلبات العمالء من األموال(٤).
ا مهما لتكوين األموال للبنوك  ا مهما لتكوين األموال للبنوك وللودائع البنكية أهمية كبيرة؛ ألنها تشكل مصدرً وللودائع البنكية أهمية كبيرة؛ ألنها تشكل مصدرً
ا، وتعتبر أهـم المصادر الخارجية لتمويل االسـتثمارات،  ـا والتعاونية خصوصً ا، وتعتبر أهـم المصادر الخارجية لتمويل االسـتثمارات، عمومً ـا والتعاونية خصوصً عمومً
حيث تشـير الدراسات المالية إلى وصول حجم الودائع إلى أضعاف حجم رأس مال حيث تشـير الدراسات المالية إلى وصول حجم الودائع إلى أضعاف حجم رأس مال 

البنكالبنك(٥).
وتكمن أهمية الودائع المصرفية فيما يأتي:وتكمن أهمية الودائع المصرفية فيما يأتي:

ينظر: عمليات البنوك، علي جمال الدين عوض، ٣. ينظر: عمليات البنوك، علي جمال الدين عوض،    (١)
ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. الزحيلي، ٤٥٧٤٥٧. ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. الزحيلي،    (٢)

ينظـر: الودائـع النقدية في اإلسـالم، محمد سـليمان ٤٢٤٢، ، ٤٣٤٣، والنقود والبنوك واألسـواق ، والنقود والبنوك واألسـواق  ينظـر: الودائـع النقدية في اإلسـالم، محمد سـليمان    (٣)
المالية، د. يوسـف الزامل وآخرون، المالية، د. يوسـف الزامل وآخرون، ٨٣٨٣، والمصارف اإلسـالمية بيـن النظرية والتطبيق، د. ، والمصارف اإلسـالمية بيـن النظرية والتطبيق، د. 

عبد الرزاق الهيتي، عبد الرزاق الهيتي، ٤٥٤٥.
المراجع السابقة. المراجع السابقة.   (٤)

ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكي اإلمـام، ٣٠٢٣٠٢، وأسـس إعـداد الموازنة التخطيطيـة، محمد ، وأسـس إعـداد الموازنة التخطيطيـة، محمد  ينظـر: البنـوك التعاونيـة، زكي اإلمـام،    (٥)
البلتاجي البلتاجي ٤٧٤٧، ، ٤٨٤٨.
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٢٥٣٢٥٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

األهمية التجارية: فهي تعتبر المصدر الرئيس للتجارة في المصارف.األهمية التجارية: فهي تعتبر المصدر الرئيس للتجارة في المصارف.  – –١
 ا مهما في إعداد دراسات الجدو ا مهما في إعداد دراسات الجدو األهمية المحاسبية: حيث تعتبر معيارً األهمية المحاسبية: حيث تعتبر معيارً  – –٢

والموازنات التخطيطية المستقبلية.والموازنات التخطيطية المستقبلية.
األهمية المالية: حيث تعتبر األموال المودعة لد المصرف في العرف  األهمية المالية: حيث تعتبر األموال المودعة لد المصرف في العرف -   -٣
المالـي العـام بمثابـة أمـوال المصـرف النقديـة، لوجود الثقـة في تلك المالـي العـام بمثابـة أمـوال المصـرف النقديـة، لوجود الثقـة في تلك 

المصارف.المصارف.
األهميـة االقتصادية: فهـي تمنح البنك القدرة على توفير المال لسـوق األهميـة االقتصادية: فهـي تمنح البنك القدرة على توفير المال لسـوق   – –٤

العمل، مما يعني سيولة أكبر للمشروعات االقتصادية.العمل، مما يعني سيولة أكبر للمشروعات االقتصادية.
األهمية التنموية: ألنها تمثل أمواالً كانت قبل اإليداع معطلة عن العمل األهمية التنموية: ألنها تمثل أمواالً كانت قبل اإليداع معطلة عن العمل   – –٥
ومكتنـزة، وبإيداعهـا لـد البنك يسـهل مشـاركتها في اإلنتـاج ودعم ومكتنـزة، وبإيداعهـا لـد البنك يسـهل مشـاركتها في اإلنتـاج ودعم 

الخطط التنمويةالخطط التنموية(١).
األهمية الشخصية للعمالء وذلك عن طريق عدة أمور:األهمية الشخصية للعمالء وذلك عن طريق عدة أمور:  – –٦

المحافظة على أموال العمالء من الضياع والتلف والسرقة.المحافظة على أموال العمالء من الضياع والتلف والسرقة. أ– – 
تيسير عمليات السحب منها دون مشقة أو عناء.تيسير عمليات السحب منها دون مشقة أو عناء. ب– – 

تنظيـم حسـاباتهم في السـحب واإليداع والتحصيـل عن طريق تنظيـم حسـاباتهم في السـحب واإليداع والتحصيـل عن طريق  ج– – 
كشوفات ترسل لهم بصفة دوريةكشوفات ترسل لهم بصفة دورية(٢).

ينظر: الحسابات االستثمارية لد المصارف اإلسالمية، بدر الزامل ٤٦٤٦، ، ٤٧٤٧، وأسس إعداد ، وأسس إعداد  ينظر: الحسابات االستثمارية لد المصارف اإلسالمية، بدر الزامل    (١)
الموازنـة التخطيطية، محمد البلتاجـي، الموازنـة التخطيطية، محمد البلتاجـي، ٤٧٤٧، واقتصاديات الحركـة التعاونية، د. عبد القادر ، واقتصاديات الحركـة التعاونية، د. عبد القادر 

الرواس، الرواس، ١٣٤١٣٤.
ا ألحـكام قانون التجارة، د. علـي البارودي،  ينظـر: العقـود وعمليات البنـوك التجارية وفقً ا ألحـكام قانون التجارة، د. علـي البارودي،   ينظـر: العقـود وعمليات البنـوك التجارية وفقً  (٢)

٢٧٨٢٧٨، وتحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته، سعود الربيعة ، وتحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته، سعود الربيعة ١٧٤١٧٤/١.
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وتجميع الودائع وظيفة رئيسية من وظائف البنك التعاوني، ولذلك فهذه البنوك وتجميع الودائع وظيفة رئيسية من وظائف البنك التعاوني، ولذلك فهذه البنوك 
تتواصـل مع القاعدة العريضة من المزارعين والعمـال والموظفين إلقناعهم باإليداع تتواصـل مع القاعدة العريضة من المزارعين والعمـال والموظفين إلقناعهم باإليداع 
لديها وتيسـير اإلجـراءات عليهم، وقد تسـتعين بالجمعيات التعاونيـة التي تعمل في لديها وتيسـير اإلجـراءات عليهم، وقد تسـتعين بالجمعيات التعاونيـة التي تعمل في 

المنطقة نفسها لدعوة الناس لإليداع لد البنك التعاونيالمنطقة نفسها لدعوة الناس لإليداع لد البنك التعاوني(١).

المطلب الثاني: أنواع الودائع في البنوك التعاونيةالمطلب الثاني: أنواع الودائع في البنوك التعاونية
البنـوك التعاونيـة فـي الجملـة تقـدم عدة أنـواع مـن الودائع لخدمـة األعضاء البنـوك التعاونيـة فـي الجملـة تقـدم عدة أنـواع مـن الودائع لخدمـة األعضاء 
والعمالء، وهي مشابهة إلى حد كبير لما تقوم به سائر البنوك التجارية، ومن أبرز أنواع والعمالء، وهي مشابهة إلى حد كبير لما تقوم به سائر البنوك التجارية، ومن أبرز أنواع 

الودائع التي تقدمها البنوك التعاونية ما يأتي:الودائع التي تقدمها البنوك التعاونية ما يأتي:
خدمة الودائع العينية:خدمة الودائع العينية:

وهـي عبـارة عن صناديق حديديـة داخل البنـك، يقوم بتأجيرهـا على العمالء وهـي عبـارة عن صناديق حديديـة داخل البنـك، يقوم بتأجيرهـا على العمالء 
ليضعوا فيها األشياء المهمة كالمجوهرات والصكوك ونحو ذلك لتكون في مأمن من ليضعوا فيها األشياء المهمة كالمجوهرات والصكوك ونحو ذلك لتكون في مأمن من 

السرقة والتلف، ويسمونها خدمة الخزائن الحديديةالسرقة والتلف، ويسمونها خدمة الخزائن الحديدية(٢).
خدمة الودائع النقدية:خدمة الودائع النقدية:

ولها أقسام مختلفة من أبرزها:ولها أقسام مختلفة من أبرزها:
تقسيمها باعتبار موعد استردادها.تقسيمها باعتبار موعد استردادها. أ– – 

ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام، ٣٠٢٣٠٢. ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام،    (١)
ينظر: ورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي في تطبيق الصيرفة اإلسـالمية،  ينظر: ورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي في تطبيق الصيرفة اإلسـالمية،    (٢)
صـالح الدين الحسـن الحاج عبد الله، صـالح الدين الحسـن الحاج عبد الله، ٢٠٥٢٠٥، وأحكام قبـول الودائع وأعمال الخدمات في ، وأحكام قبـول الودائع وأعمال الخدمات في 
المصارف اإلسـالمية، أحمد زلط، المصارف اإلسـالمية، أحمد زلط، ٣٣٣٣، بواسـطة الحسـابات االسـتثمارية لد المصارف ، بواسـطة الحسـابات االسـتثمارية لد المصارف 

اإلسالمية، بدر الزامل، اإلسالمية، بدر الزامل، ٤٧٤٧.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ودائع ثابتة، وتشمل نوعين من الودائع وهي:ودائع ثابتة، وتشمل نوعين من الودائع وهي:  
ودائع ألجـل، والمقصود بها المبالغ المودعـة لد البنك لمدة ودائع ألجـل، والمقصود بها المبالغ المودعـة لد البنك لمدة   – –١
ا عن هذه المدة التي  ودِع ربحً ا، ويسـتحق المُ ا عن هذه المدة التي معينة محددة سـلفً ودِع ربحً ا، ويسـتحق المُ معينة محددة سـلفً

بقيت فيها وديعتهبقيت فيها وديعته(١).
ع لد البنك  ودَ ع لد البنك ودائع بشرط اإلخطار، والمقصود بها المبلغ المُ ودَ ودائع بشرط اإلخطار، والمقصود بها المبلغ المُ  – –٢
بقصد اسـتثماره وأخذ األربـاح عليه على أن يتعهد المودِع بعدم بقصد اسـتثماره وأخذ األربـاح عليه على أن يتعهد المودِع بعدم 
السـحب في مدة اإليـداع إال بعد إعـالم البنك برغبتـه قبل فترة السـحب في مدة اإليـداع إال بعد إعـالم البنك برغبتـه قبل فترة 

زمنية محددة ومتفق عليهازمنية محددة ومتفق عليها(٢).
وللودائـع الثابتة أهمية كبيرة في البنوك؛ ألنها أموال يمكن التصرف بها  وللودائـع الثابتة أهمية كبيرة في البنوك؛ ألنها أموال يمكن التصرف بها    

ة؛ لعدم تصرف أصحابها فيها. يَّ رِ ة؛ لعدم تصرف أصحابها فيها.بِحُ يَّ رِ بِحُ
ودائع تحت الطلب أو ودائع متحركة: وتشمل نوعين من الودائع وهي:ودائع تحت الطلب أو ودائع متحركة: وتشمل نوعين من الودائع وهي:  

الودائـع الجارية أو الحسـابات الجارية، والمقصـود بها المبالغ الودائـع الجارية أو الحسـابات الجارية، والمقصـود بها المبالغ   – –١
المودعة لد البنك ولصاحبها سـحبها متى شـاء دون الحصول المودعة لد البنك ولصاحبها سـحبها متى شـاء دون الحصول 

على فائدة أو ربحعلى فائدة أو ربح(٣).
ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام، ٣٠٣٣٠٣، المعامالت المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي ، المعامالت المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي ٤٥٨٤٥٨، ،  ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام،    (١)
والخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسـف الشـبيلي والخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. يوسـف الشـبيلي ١٢٨١٢٨/١، والودائع المصرفية ، والودائع المصرفية 
النقدية، حسـن األمين النقدية، حسـن األمين ٢١٠٢١٠، والمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسـالمي، د. محمد ، والمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسـالمي، د. محمد 

عثمان شبير، عثمان شبير، ٢٦٤٢٦٤.
ينظـر: البنـوك التعاونية، اإلمـام، ٣٠٣٣٠٣، النقـود والبنـوك، صبحي تـادرس، ، النقـود والبنـوك، صبحي تـادرس، ١٣١١٣١، والبنوك ، والبنوك  ينظـر: البنـوك التعاونية، اإلمـام،    (٢)

اإلسالمية، شوقي شحاته، اإلسالمية، شوقي شحاته، ٦٦٦٦، والربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك، ، والربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك، ٣٤٦٣٤٦.
ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام، ٣٠٣٣٠٣، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية،  ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام،    (٣)

= محمـود إرشـيد، محمـود إرشـيد، ١٥٨١٥٨، والودائـع المصرفيـة النقديـة، حسـن األميـن، ، والودائـع المصرفيـة النقديـة، حسـن األميـن، ٢٠٩٢٠٩، والمنفعـة ، والمنفعـة 
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الودائـع االدخاريـة أو ودائـع التوفير، والمقصود بهـا المبالغ التي الودائـع االدخاريـة أو ودائـع التوفير، والمقصود بهـا المبالغ التي   – –٢
يقتطعها األفراد من دخولهم ويدفعونها للمصرف ليفتح لهم حسابًا يقتطعها األفراد من دخولهم ويدفعونها للمصرف ليفتح لهم حسابًا 
ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت ويستحقون على هذه الوديعة ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت ويستحقون على هذه الوديعة 
ا، ولكن األرباح تحسب على أدنى رصيد خالل الشهر  ا، ولكن األرباح تحسب على أدنى رصيد خالل الشهر فائدة أو ربحً فائدة أو ربحً
مما يشـجع على عدم السـحب أو التقليل منهمما يشـجع على عدم السـحب أو التقليل منه(١)، والبنوك التعاونية ، والبنوك التعاونية 
لهـا عناية بهـذا النوع من الودائع؛ ألن من أهدافها األساسـية زيادة لهـا عناية بهـذا النوع من الودائع؛ ألن من أهدافها األساسـية زيادة 

الوعي بأهمية االدخار وتشجيع الناس على ذلكالوعي بأهمية االدخار وتشجيع الناس على ذلك(٢).
ودِع: ودِع:تقسيمها باعتبار المُ تقسيمها باعتبار المُ ب– – 

ودائع األفراد وهي التي يقوم بها أشـخاص عاديون سـواء أكانوا ودائع األفراد وهي التي يقوم بها أشـخاص عاديون سـواء أكانوا   – –١
أعضاء في البنك التعاوني أو لم يكونوا.أعضاء في البنك التعاوني أو لم يكونوا.

ودائـع الجمعيات التعاونية والشـركات ونحو ذلك من الجهات ودائـع الجمعيات التعاونية والشـركات ونحو ذلك من الجهات   – –٢
االعتباريةاالعتبارية(٣).

تقسيمها باعتبار االستثمار وعدمه:تقسيمها باعتبار االستثمار وعدمه: ج– – 
الودائع القابلة لالستثمار أو الودائع االستثمارية، وقد ُعرِّف هذا الودائع القابلة لالستثمار أو الودائع االستثمارية، وقد ُعرِّف هذا   – –١

في القرض، د. عبد الله العمراني ٣٩٥٣٩٥ – – ٣٩٧٣٩٧. في القرض، د. عبد الله العمراني =   =
ينظر: ورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي في تطبيق الصيرفة اإلسـالمية،  ينظر: ورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي في تطبيق الصيرفة اإلسـالمية،    (١)
صـالح الدين الحسـن الحاج عبد اللـه، صـالح الدين الحسـن الحاج عبد اللـه، ٢٠٨٢٠٨، والودائـع المصرفية، أحمد الحسـني، ، والودائـع المصرفية، أحمد الحسـني، ٨٨٨٨، ، 

والمعامالت المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي والمعامالت المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي ٤٥٨٤٥٨.
ينظر: تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسالمي، حسين المفتي، ١٧٣١٧٣. ينظر: تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسالمي، حسين المفتي،    (٢)

ينظر: ورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي في تطبيق الصيرفة اإلسـالمية،  ينظر: ورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي في تطبيق الصيرفة اإلسـالمية،    (٣)
صالح الدين الحسـن الحـاج عبد اللـه، صالح الدين الحسـن الحـاج عبد اللـه، ٢٠٧٢٠٧، والمنفعة في القـرض، د. عبد الله العمراني ، والمنفعة في القـرض، د. عبد الله العمراني 

.٣٩٧٣٩٧، ، ٣٩٨٣٩٨



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٥٧٢٥٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

النوع بأنـه: اتفاق بين المصرف والعميل، يـودع األخير بموجبه النوع بأنـه: اتفاق بين المصرف والعميل، يـودع األخير بموجبه 
ـا مـن النقـود لـد البنـك، علـى أن يتاجـر به فـي مختلف  ـا مـن النقـود لـد البنـك، علـى أن يتاجـر به فـي مختلف مبلغً مبلغً
المجاالت االسـتثمارية، أو أن يقصره على نوع معين محدد في المجاالت االسـتثمارية، أو أن يقصره على نوع معين محدد في 
العقد، وفي مقابل ذلك يحصل المودِع على جزء من أرباح تلك العقد، وفي مقابل ذلك يحصل المودِع على جزء من أرباح تلك 

العمليات، ويحصل المصرف على جزء منهاالعمليات، ويحصل المصرف على جزء منها(١).
الودائـع غير القابلة لالسـتثمار، والمقصود بهـا الودائع الجارية الودائـع غير القابلة لالسـتثمار، والمقصود بهـا الودائع الجارية   – –٢

كما تقدم.كما تقدم.
تقسيمها باعتبار حرية المصرف في التصرف في الوديعة:تقسيمها باعتبار حرية المصرف في التصرف في الوديعة: د– – 

الودائـع التي يمكن للمصـرف أن يتصرف فيها وهي الودائع التي الودائـع التي يمكن للمصـرف أن يتصرف فيها وهي الودائع التي   – –١
جر العرف المصرفي على التصرف فيها وسمح النظام بذلك.جر العرف المصرفي على التصرف فيها وسمح النظام بذلك.

الودائع التـي ال يمكن للمصرف التصرف فيها وقد نصت بعض الودائع التـي ال يمكن للمصرف التصرف فيها وقد نصت بعض   – –٢
األنظمـة التعاونيـة على عدم جـواز التصرف فـي الودائع تحت األنظمـة التعاونيـة على عدم جـواز التصرف فـي الودائع تحت 
الطلـب أو التي ألجل ال يتعد الشـهر، وبعض األنظمة خصت الطلـب أو التي ألجل ال يتعد الشـهر، وبعض األنظمة خصت 
ا علـى المحافظة على  ا علـى المحافظة على ذلـك في البنـوك التعاونية الصغيرة حرصً ذلـك في البنـوك التعاونية الصغيرة حرصً

أموال المودعينأموال المودعين(٢).
ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام، ٣٠٣٣٠٣، وورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسالمي ، وورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسالمي  ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام،    (١)
فـي تطبيق الصيرفة اإلسـالمية، صـالح الدين الحسـن الحاج عبد اللـه، فـي تطبيق الصيرفة اإلسـالمية، صـالح الدين الحسـن الحاج عبد اللـه، ٢٠٨٢٠٨، والخدمات ، والخدمات 
االسـتثمارية في المصارف، د.يوسف الشـبيلي االسـتثمارية في المصارف، د.يوسف الشـبيلي ١٢٢١٢٢/١ – – ١٢٣١٢٣، والحسابات االستثمارية ، والحسابات االستثمارية 

لد المصارف اإلسالمية، بدر الزامل، لد المصارف اإلسالمية، بدر الزامل، ٥٤٥٤.
ينظـر: البنـوك التعاونية، اإلمـام، ٣٠٣٣٠٣، والمصارف واألعمال المصرفيـة، غريب الجمال، ، والمصارف واألعمال المصرفيـة، غريب الجمال،  ينظـر: البنـوك التعاونية، اإلمـام،    (٢)
٣٧٣٧، وعمليـات البنـوك مـن الوجهـة القانونية علي عـوض، ، وعمليـات البنـوك مـن الوجهـة القانونية علي عـوض، ٣٢٣٢، والمنفعة فـي القرض، د. ، والمنفعة فـي القرض، د. 

عبد الله العمراني، عبد الله العمراني، ٤٠٤٤٠٤ – – ٤٠٥٤٠٥.



٢٥٨٢٥٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الثالث: اإليداع في البنوك التعاونيةالمطلب الثالث: اإليداع في البنوك التعاونية
قبـل الحديـث عن حكـم اإليداع فـي البنوك التعاونيـة ال بد من الـكالم حول قبـل الحديـث عن حكـم اإليداع فـي البنوك التعاونيـة ال بد من الـكالم حول 

الوصف الفقهي لهذه الودائع، والتي يمكن تلخيصها في ثالثة أنواع:الوصف الفقهي لهذه الودائع، والتي يمكن تلخيصها في ثالثة أنواع:
الودائع العينية.الودائع العينية.  – –١
الودائع الثابتة.الودائع الثابتة.  – –٢

الودائع الجارية.الودائع الجارية.  – –٣
أمـا خدمـة الودائـع العينية التـي توضع فـي الخزائـن الحديدية فعامـة الفقهاء أمـا خدمـة الودائـع العينية التـي توضع فـي الخزائـن الحديدية فعامـة الفقهاء 
ر للصندوق وحـارسٌ له، والعميل  ؤجِّ ر للصندوق وحـارسٌ له، والعميل ، فالبنك مُ ؤجِّ المعاصريـن على أنها عقد إجـارةالمعاصريـن على أنها عقد إجـارة(١)، فالبنك مُ

رٌ له ومنتفعٌ به وذلك لألدلة اآلتية: تَأجِ سْ رٌ له ومنتفعٌ به وذلك لألدلة اآلتية:مُ تَأجِ سْ مُ
الدليـل األول:الدليـل األول: أن المصـرف يتقاضـى أجرة مقابـل انتفاعِ العميـل بالصندوق،  أن المصـرف يتقاضـى أجرة مقابـل انتفاعِ العميـل بالصندوق، 

وقيامِ المصرف على حفظ الصندوق وصيانتهوقيامِ المصرف على حفظ الصندوق وصيانته(٢).
الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: أن المصرف ال يتسـلم األشـياء التـي يريد المسـتأجر إيداعها،  أن المصرف ال يتسـلم األشـياء التـي يريد المسـتأجر إيداعها، 
وال  يتعهـد بردهـا، بل يعطي المسـتأجر مفتاح الصنـدوق ليضع فيه مـا يريد، ويمكن وال  يتعهـد بردهـا، بل يعطي المسـتأجر مفتاح الصنـدوق ليضع فيه مـا يريد، ويمكن 

ا مع استمرار سريان األجرة عليه(٣). ا مع استمرار سريان األجرة عليهللعميل أن يترك الصندوق فارغً للعميل أن يترك الصندوق فارغً
ينظر: قرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحـي ٨٧٢٨٧٢/٢، ، ٩٨٣٩٨٣-٨٩٥٨٩٥، القرار رقم ، القرار رقم ٥٧١٥٧١  ينظر: قرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحـي    (١)
و٥٨٦٥٨٦، والمصـارف اإلسـالمية بيـن النظرية التطبيـق، د. عبد الرزاق الهيتـي ، والمصـارف اإلسـالمية بيـن النظرية التطبيـق، د. عبد الرزاق الهيتـي ٣٦٦٣٦٦-٣٦٨٣٦٨، ، 
وتطوير األعمال المصرفية، سامي حمود، وتطوير األعمال المصرفية، سامي حمود، ٣٤٠٣٤٠، والعموالت المصرفية حقيقتها وأحكامها ، والعموالت المصرفية حقيقتها وأحكامها 

الفقهية، د. عبد الكريم السماعيل، الفقهية، د. عبد الكريم السماعيل، ٣٧٧٣٧٧.
ينظـر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السـماعيل، ٣٧٧٣٧٧، والحسـابات االسـتثمارية، ، والحسـابات االسـتثمارية،  ينظـر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السـماعيل،    (٢)

لد المصارف اإلسالمية، بدر الزامل، لد المصارف اإلسالمية، بدر الزامل، ٤٨٤٨.
اإلسـالمية،  والمصـارف  اإلسـالمية، ،  والمصـارف   ،٣٤٠٣٤٠ حمـود،  سـامي  المصرفيـة،  األعمـال  تطويـر  ينظـر:  حمـود،   سـامي  المصرفيـة،  األعمـال  تطويـر  ينظـر:   (٣) =



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٥٩٢٥٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: أن توصيفـه على أنه عقد إجـارة هو الذي تؤيده تسـمية العقد  أن توصيفـه على أنه عقد إجـارة هو الذي تؤيده تسـمية العقد 
والعرف المصرفيوالعرف المصرفي(١).

وأمـا حكم هـذا النوع من الودائع فهـو جائز؛ ألنه ال محظور فيه، وهو وسـيلة وأمـا حكم هـذا النوع من الودائع فهـو جائز؛ ألنه ال محظور فيه، وهو وسـيلة 
لحفـظ المـال، والشـرع قـد حـث علـى المحافظـة علـى األمـوال وعـدم تضييعها، لحفـظ المـال، والشـرع قـد حـث علـى المحافظـة علـى األمـوال وعـدم تضييعها، 

ا على جواز الحراسة وأخذ األجرة عليها. ا على جواز الحراسة وأخذ األجرة عليها.واالستئجار على ذلك مباح قياسً واالستئجار على ذلك مباح قياسً
وأمـا خدمة الودائـع الثابتة التي تبقى مـدة معينة لد البنك يسـتثمرها ويعطي وأمـا خدمة الودائـع الثابتة التي تبقى مـدة معينة لد البنك يسـتثمرها ويعطي 

العضو أو العميل بعض الربح أو فائدة محددة فهذه الخدمة ال تخلو من حالين:العضو أو العميل بعض الربح أو فائدة محددة فهذه الخدمة ال تخلو من حالين:
الحال األولى:الحال األولى: أن يتفق البنك مع صاحب الحسـاب على فائدة محددة  أن يتفق البنك مع صاحب الحسـاب على فائدة محددة – – سواء سواء 
ا  ا ويضمن البنـك رأس المال للعميـل، فهذا العقـد يعتبر قرضً ربـح البنـك أو خسـر ربـح البنـك أو خسـر – – ويضمن البنـك رأس المال للعميـل، فهذا العقـد يعتبر قرضً
عنـد جماهيـر الباحثين المعاصرين وبه صـدرت قرارات المجامـع الفقهية والهيئات عنـد جماهيـر الباحثين المعاصرين وبه صـدرت قرارات المجامـع الفقهية والهيئات 

ا ما يأتي: ا ما يأتي:، ومن األدلة على كونها قرضً العلميةالعلمية(٢)، ومن األدلة على كونها قرضً
الدليـل األول:الدليـل األول: أن البنـك يضمن هذه الودائع إذا تلفت سـواء فرط أو لم يفرط،  أن البنـك يضمن هذه الودائع إذا تلفت سـواء فرط أو لم يفرط، 
ك، ويلزم برد بدلها عند نهاية األجل أو االتفاق، وهذه هي  الّ ك، ويلزم برد بدلها عند نهاية األجل أو االتفاق، وهذه هي ويتصرف فيها تصرف المُ الّ ويتصرف فيها تصرف المُ
حقيقـة القرض عنـد الفقهاءحقيقـة القرض عنـد الفقهاء(٣)، ولو كانـت وديعة بالمعنى الفقهي لمـا ضمنها إال في ، ولو كانـت وديعة بالمعنى الفقهي لمـا ضمنها إال في 

د. عبد الرزاق الهيتي ٣٦٨٣٦٨. د. عبد الرزاق الهيتي =   =
ينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل، ٣٧٨٣٧٨. ينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل،    (١)

ينظـر: قـرارات وتوصيـات مجمـع الفقـه اإلسـالمي، ١٩٧١٩٧، وتوصيات وقـرارات مجمع ، وتوصيات وقـرارات مجمع  ينظـر: قـرارات وتوصيـات مجمـع الفقـه اإلسـالمي،    (٢)
البحوث اإلسـالمية بالقاهرة بواسـطة فقه النوازل، د. محمد بن حسين الجيزاني البحوث اإلسـالمية بالقاهرة بواسـطة فقه النوازل، د. محمد بن حسين الجيزاني ١٣٧١٣٧/٣، ، 
والمعامـالت الماليـة المعاصـرة، د. محمـد عثمـان شـبير، والمعامـالت الماليـة المعاصـرة، د. محمـد عثمـان شـبير، ٢٦٥٢٦٥، والمنفعـة فـي القرض، ، والمنفعـة فـي القرض، 

د.  عبد الله العمراني د.  عبد الله العمراني ٤٤٢٤٤٢، ، ٤٤٣٤٤٣.
ينظر: حاشية الروض المربع ٣٦٣٦/٥. ينظر: حاشية الروض المربع    (٣)



٢٦٠٢٦٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

حال التفريطحال التفريط(١).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن قصد العاقدين ليس الحفظ فقط، وإنما النماء والتثمير وتحصيل  أن قصد العاقدين ليس الحفظ فقط، وإنما النماء والتثمير وتحصيل 
الربـح، حيث يقترض المصرف من العميـل بالفائدة، وصاحب الوديعة ال  يتمكن من الربـح، حيث يقترض المصرف من العميـل بالفائدة، وصاحب الوديعة ال  يتمكن من 

سحب رصيده متى شاء، وهذا يخرجها عن طبيعة الوديعة إلى القرضسحب رصيده متى شاء، وهذا يخرجها عن طبيعة الوديعة إلى القرض(٢).
ا؛  ا محرمً ا يعد أمرً ا فإن أخذ فائدة محددة مضمونة مسـبقً ا؛ وبناء على كونها قرضً ا محرمً ا يعد أمرً ا فإن أخذ فائدة محددة مضمونة مسـبقً وبناء على كونها قرضً
ألنـه قرض ربوي وهو ربا الجاهليـة المحرم بالقرآنألنـه قرض ربوي وهو ربا الجاهليـة المحرم بالقرآن(٣)، وألن الفائدة زيادة مشـروطة ، وألن الفائدة زيادة مشـروطة 
أو  فـي حكـم المشـروطة فـي بـدل القـرض للمقرض، وقـد تضافـرت األدلـة على أو  فـي حكـم المشـروطة فـي بـدل القـرض للمقرض، وقـد تضافـرت األدلـة على 
تحريمهـاتحريمهـا(٤)، والفقهاء المعاصرون بمجامعهـم الفقهية وهيئاتهم العلمية متفقون على ، والفقهاء المعاصرون بمجامعهـم الفقهية وهيئاتهم العلمية متفقون على 

ذّ ممن خالفه غير معتبر في هذا الباب(٥). ذّ ممن خالفه غير معتبر في هذا البابتحريم هذه الفائدة إال من شَ تحريم هذه الفائدة إال من شَ
ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك، ٣٤٧٣٤٧، والمعايير الشـرعية المعيار ، والمعايير الشـرعية المعيار ١٩١٩، ،  ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك،    (١)

ص ص ٢٧٧٢٧٧.
ينظـر: الودائـع المصرفيـة النقديـة، د. حسـن األميـن ٢٣٢٢٣٢، ، ٢٣٣٢٣٣، والمنفعة فـي القرض، ، والمنفعة فـي القرض،  ينظـر: الودائـع المصرفيـة النقديـة، د. حسـن األميـن    (٢)

د.  عبد الله العمراني د.  عبد الله العمراني ٤٤٢٤٤٢، ، ٤٤٣٤٤٣.
ينظـر: الربا والمعامـالت المصرفية،د. المتـرك ١٥٢١٥٢، ، ١٨٢١٨٢، والجامع في أصـول الربا، د. ، والجامع في أصـول الربا، د.  ينظـر: الربا والمعامـالت المصرفية،د. المتـرك    (٣)
رفيق يونس المصري رفيق يونس المصري ٤٣٦٤٣٦، ، ٤٣٧٤٣٧، وسيأتي إن شاءالله الكالم حول الفوائد في القروض في ، وسيأتي إن شاءالله الكالم حول الفوائد في القروض في 

مطلب اإلقراض بفائدة.مطلب اإلقراض بفائدة.
ينظـر: الربـا والمعامـالت المصرفية، د. عمـر المتـرك ١٨٢١٨٢-١٩١١٩١، المنفعة فـي القرض، ، المنفعة فـي القرض،  ينظـر: الربـا والمعامـالت المصرفية، د. عمـر المتـرك    (٤)

د.  عبد الله العمراني د.  عبد الله العمراني ٤٨٠٤٨٠، والجامع في أصول الربا، د. رفيق المصري ، والجامع في أصول الربا، د. رفيق المصري ٤٣٦٤٣٦، ، ٤٣٧٤٣٧.
ينظـر: فتـاو اللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية واإلفتـاء ٣٥٣٣٥٣/١٣١٣، وقـرارات وتوصيات ، وقـرارات وتوصيات  ينظـر: فتـاو اللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية واإلفتـاء    (٥)
مجمـع الفقه اإلسـالمي مجمـع الفقه اإلسـالمي ١٩٧١٩٧، وتوصيات وقـرارات مجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة، ، وتوصيات وقـرارات مجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة، 
بواسطة فقه النوازل، د. محمد الجيزاني بواسطة فقه النوازل، د. محمد الجيزاني ١٣٧١٣٧/٣، ومجمع الفقه اإلسالمي بالهند، بواسطة ، ومجمع الفقه اإلسالمي بالهند، بواسطة 
فقـه النـوازل، د. محمـد الجيزانـي فقـه النـوازل، د. محمـد الجيزانـي ١٤٤١٤٤/٣، والمجمع الفقهي اإلسـالمي بمكـة المكرمة ، والمجمع الفقهي اإلسـالمي بمكـة المكرمة 
التابع لرابطة العالم اإلسـالمي في دورته التاسعة التابع لرابطة العالم اإلسـالمي في دورته التاسعة ١٤٠٦١٤٠٦هـ، وقد شذ في هذه المسألة بعض هـ، وقد شذ في هذه المسألة بعض 

= االقتصاديين والقانونيين وقال بذلك د. محمد سيد طنطاوي من علماء مصر، لكن علماء االقتصاديين والقانونيين وقال بذلك د. محمد سيد طنطاوي من علماء مصر، لكن علماء 



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٦١٢٦١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحـال الثانيـة:الحـال الثانيـة: أن يتفق البنك مع صاحب الحسـاب على نسـبة محددة من الربح  أن يتفق البنك مع صاحب الحسـاب على نسـبة محددة من الربح 
كالربع مثالً كالربع مثالً – – إن وجد ربح إن وجد ربح – – وال يضمن البنك المال لصاحبه فيما لو خسر، وهذه الحال وال يضمن البنك المال لصاحبه فيما لو خسر، وهذه الحال 

تعتبر عند عامة الفقهاء المعاصرين من المضاربةتعتبر عند عامة الفقهاء المعاصرين من المضاربة(١). ومن األدلة على ذلك ما يأتي:. ومن األدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل األول: الدليل األول: أن البنوك تقبل هذه األموال على أنها خاضعة للربح والخسارة، أن البنوك تقبل هذه األموال على أنها خاضعة للربح والخسارة، 
وما يتحقق من األرباح يوزع بين المودعين والبنك باعتباره مضاربًا، وما يحصل عليه وما يتحقق من األرباح يوزع بين المودعين والبنك باعتباره مضاربًا، وما يحصل عليه 
ا اسـتحقه عند ظهور األرباح في نهاية السـنة المالية ال في  ـودِع من ريع يكون ربحً ا اسـتحقه عند ظهور األرباح في نهاية السـنة المالية ال في المُ ـودِع من ريع يكون ربحً المُ

بدايتهابدايتها(٢).
مصـر وغيرهم قد ردوا فتواه وشـددوا في النكير عليه. ينظر: كتـاب: بيان من علماء األزهر  مصـر وغيرهم قد ردوا فتواه وشـددوا في النكير عليه. ينظر: كتـاب: بيان من علماء األزهر =   =
فـي مكة المكرمة للـرد على مفتي مصر الذي أباح الربا، ومعه حلول لمشـكلة الربا، محمد فـي مكة المكرمة للـرد على مفتي مصر الذي أباح الربا، ومعه حلول لمشـكلة الربا، محمد 
أبو شـحصبة، وبيان للعالمة ابن باز بعنوان: بيان الحكم الشرعي في المعامالت الربوية في أبو شـحصبة، وبيان للعالمة ابن باز بعنوان: بيان الحكم الشرعي في المعامالت الربوية في 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8764http://www.binbaz.org.sa/mat/8764 :البنوك، منشور على موقعه على الرابط: البنوك، منشور على موقعه على الرابط
وموقف الشـريعة اإلسـالمية من البنوك وصندوق التوفير وشهادات االستثمار أ.د. رمضان  وموقف الشـريعة اإلسـالمية من البنوك وصندوق التوفير وشهادات االستثمار أ.د. رمضان    

حافظ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن ٣١٣١-٨١٨١.
ينظـر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي ١٩٧١٩٧، ،  ينظـر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي    (١)
والمعايير الشـرعية والمعايير الشـرعية ٥٤٨٥٤٨، وقرارات الهيئة الشـرعية بمصـرف الراجحي ، وقرارات الهيئة الشـرعية بمصـرف الراجحي ١٧٧١٧٧/١، وموقف ، وموقف 
الشـريعة من المصارف اإلسـالمية، د.عبد اللـه العبادي الشـريعة من المصارف اإلسـالمية، د.عبد اللـه العبادي ٢٠١٢٠١، والمصارف اإلسـالمية بين ، والمصارف اإلسـالمية بين 
النظريـة والتطبيـق، د. عبد الرزاق الهيتـي النظريـة والتطبيـق، د. عبد الرزاق الهيتـي ٢٧٥٢٧٥، والمعامالت الماليـة المعاصرة، د. محمد ، والمعامالت الماليـة المعاصرة، د. محمد 
عثمان شـبير عثمان شـبير ٢٦٦٢٦٦، ، ٢٦٧٢٦٧، والحسـابات االسـتثمارية، بدر الزامـل ، والحسـابات االسـتثمارية، بدر الزامـل ٦٤٦٤، ، ٦٥٦٥، وقد ذهب قلة ، وقد ذهب قلة 
قليلـة مـن االقتصاديين إلى أنها ليسـت مضاربـة وإنما وكالـة بأجر أو وديعـة، وهذه اآلراء قليلـة مـن االقتصاديين إلى أنها ليسـت مضاربـة وإنما وكالـة بأجر أو وديعـة، وهذه اآلراء 
ا وال يسـندها دليل وال واقع عملي، ولذلك فالفقهاء مسـتقرون على القول بأنها  ا وال يسـندها دليل وال واقع عملي، ولذلك فالفقهاء مسـتقرون على القول بأنها ضعيفة جدً ضعيفة جدً
مضاربـة، وهذا هو الصواب الذي يسـتند إلى الدليل العلمي والواقـع العملي. ينظر: البنك مضاربـة، وهذا هو الصواب الذي يسـتند إلى الدليل العلمي والواقـع العملي. ينظر: البنك 
الالربوي، محمد باقر الصدر الالربوي، محمد باقر الصدر ٢١٢١ ،  ، ٢٢٢٢، والمشـاركة المتتالية في البنوك اإلسـالمية، جمال ، والمشـاركة المتتالية في البنوك اإلسـالمية، جمال 

الدين عطية الدين عطية ١١١١١١، ، ١١٢١١٢.
ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شـبير ٢٦٦٢٦٦، وضمانات االستثمار في ، وضمانات االستثمار في  ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شـبير    (٢)

الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة، د. عمر مصطفى إسماعيل الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة، د. عمر مصطفى إسماعيل ١٢٥١٢٥.



٢٦٢٢٦٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن البنـك ال يضمن الخسـارة ما لـم يحدث منه تعـد أو تفريط  أن البنـك ال يضمن الخسـارة ما لـم يحدث منه تعـد أو تفريط 
ا لكان ضامنًا على كل حال(١). ا لكان ضامنًا على كل حالولو  كانت قرضً ولو  كانت قرضً

الدليـل الثالث:الدليـل الثالث: أن طبيعة عمل البنك وكيفية توجيه اسـتثماراته هي التي تحكم  أن طبيعة عمل البنك وكيفية توجيه اسـتثماراته هي التي تحكم 
ا مستقال وعامالً حقيقيا في اإلنتاج وليس  ا مستقال وعامالً حقيقيا في اإلنتاج وليس الوصف الفقهي، ولذا فالبنك يعتبر مسـتثمرً الوصف الفقهي، ولذا فالبنك يعتبر مسـتثمرً
مجرد وكيل أو وسـيط، وبناء على ذلك فالمودعون في هذا النوع من الحسـابات هم مجرد وكيل أو وسـيط، وبناء على ذلك فالمودعون في هذا النوع من الحسـابات هم 

أرباب المال، والبنك وهو العامل في المضاربةأرباب المال، والبنك وهو العامل في المضاربة(٢).
وبنـاء علـى كون هذا الحسـاب مضاربـة فإن اإليـداع فيه والتعامـل معه جائز وبنـاء علـى كون هذا الحسـاب مضاربـة فإن اإليـداع فيه والتعامـل معه جائز 
ا وهو وسيلة مشروعة من وسائل  ا وال مانع منه؛ ألن المضاربة عقد مباح شـرعً ا وهو وسيلة مشروعة من وسائل شـرعً ا وال مانع منه؛ ألن المضاربة عقد مباح شـرعً شـرعً
تنميـة األمـوال وتثميرهـا، وفيه نفـع لصاحب المـال وللمضارب، بشـرط أال يكون تنميـة األمـوال وتثميرهـا، وفيه نفـع لصاحب المـال وللمضارب، بشـرط أال يكون 
عمـل المضـارب في أمور محرمة كتمويـل تجارة الخمور والمسـكرات ونحو ذلك عمـل المضـارب في أمور محرمة كتمويـل تجارة الخمور والمسـكرات ونحو ذلك 
ممـا جاءت الشـريعة بتحريمه، فـإن كان كذلك فالمشـاركة فيه محرمـة لما في ذلك ممـا جاءت الشـريعة بتحريمه، فـإن كان كذلك فالمشـاركة فيه محرمـة لما في ذلك 

   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À ﴿ مـن التعـاون علـى اإلثـم والعـدوان ﴿ مـن التعـاون علـى اإلثـم والعـدوان
.(٣)﴾ ﴾ É

وأمـا خدمة الودائـع الجارية التي يودعها صاحبها لد البنك وله سـحبها متى وأمـا خدمة الودائـع الجارية التي يودعها صاحبها لد البنك وله سـحبها متى 
شـاء دون أخذ فوائد أو ربح عليها فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في توصيفها على شـاء دون أخذ فوائد أو ربح عليها فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في توصيفها على 

قولين:قولين:
القول األول:القول األول: أنها وديعة بالمعنى المعروف عند الفقهاء وذهب إلى ذلك بعض  أنها وديعة بالمعنى المعروف عند الفقهاء وذهب إلى ذلك بعض 
ينظـر: المعامالت المالية المعاصرة، د. عثمان شـبير ٢٦٧٢٦٧، وضمانات االسـتثمار، د. عمر ، وضمانات االسـتثمار، د. عمر  ينظـر: المعامالت المالية المعاصرة، د. عثمان شـبير    (١)

مصطفى إسماعيل مصطفى إسماعيل ١٢٥١٢٥.
 الحسـابات االسـتثمارية لد ، ينظـر: المصـارف اإلسـالمية، د. عبد الـرزاق الهيتي ٢٧٦٢٧٦، الحسـابات االسـتثمارية لد ينظـر: المصـارف اإلسـالمية، د. عبد الـرزاق الهيتي    (٢)

المصارف اإلسالمية، بدر الزامل المصارف اإلسالمية، بدر الزامل ٦٥٦٥.
سورة المائدة، اآلية: ٢. سورة المائدة، اآلية:    (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٦٣٢٦٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الباحثينالباحثين(١).
تَـرض وإلى ذلك ذهب  قْ ـرِض والبنك مُ قْ تَـرض وإلى ذلك ذهب  أنها قـرض فالعميل مُ قْ ـرِض والبنك مُ قْ القـول الثانـي:القـول الثانـي: أنها قـرض فالعميل مُ

جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلميةجمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية(٢).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
الدليل األول:الدليل األول: أن الوديعة عند الفقهاء يقصد منها الحفظ والرد عند الطلب، وهذا  أن الوديعة عند الفقهاء يقصد منها الحفظ والرد عند الطلب، وهذا 
موجود في الوديعة الجارية، فالمبلغ الذي يودعه العميل هو تحت طلبه، ويسحب منه موجود في الوديعة الجارية، فالمبلغ الذي يودعه العميل هو تحت طلبه، ويسحب منه 
متى شاء، وتصرف البنك في الوديعة ال يخرجها عن كونها وديعة حقيقية؛ ألنه تصرف متى شاء، وتصرف البنك في الوديعة ال يخرجها عن كونها وديعة حقيقية؛ ألنه تصرف 
ممن ذهب إلى هذا القول د. حسن األمين في كتابه: الودائع المصرفية ٢٣٣٢٣٣، ود. عبد الرزاق ، ود. عبد الرزاق  ممن ذهب إلى هذا القول د. حسن األمين في كتابه: الودائع المصرفية    (١)

الهيتي في كتابه: المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق الهيتي في كتابه: المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ٢٦١٢٦١.
وممـن ذهـب إلى ذلـك اللجنـة الدائمة لإلفتاء برئاسـة الشـيخ عبد العزيز بن بـاز، ومجمع  وممـن ذهـب إلى ذلـك اللجنـة الدائمة لإلفتاء برئاسـة الشـيخ عبد العزيز بن بـاز، ومجمع    (٢)
الفقـه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمـر اإلسـالمي، والمعايير الشـرعية، والمؤتمر الثاني الفقـه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمـر اإلسـالمي، والمعايير الشـرعية، والمؤتمر الثاني 
لمجمـع البحوث اإلسـالمية، وعـدد كبير من الباحثيـن ومنهم على سـبيل المثال: د.  عمر لمجمـع البحوث اإلسـالمية، وعـدد كبير من الباحثيـن ومنهم على سـبيل المثال: د.  عمر 
ود.عبد اللـه  المصـري،  رفيـق  ود.  السـالوس،  علـي  ود.  حمـود،  ود.  سـامي  ود.عبد اللـه المتـرك،  المصـري،  رفيـق  ود.  السـالوس،  علـي  ود.  حمـود،  ود.  سـامي  المتـرك، 
، ود. أحمد الحسـني، ود. عمر  ، ود. أحمد الحسـني، ود. عمر العمرانـي، ود.  عبد الكريـم السـماعيل، ود. أحمـد حـوّ العمرانـي، ود.  عبد الكريـم السـماعيل، ود. أحمـد حـوّ
مصطفـى إسـماعيل. ينظر: فتـاو اللجنة الدائمـة للبحـوث العلمية واإلفتـاء مصطفـى إسـماعيل. ينظر: فتـاو اللجنة الدائمـة للبحـوث العلمية واإلفتـاء ٣٨٥٣٨٥/١٣١٣، ، 
وقـرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسـالمي وقـرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسـالمي ١٩٦١٩٦، ، 
والمعاييـر الشـرعية والمعاييـر الشـرعية ٢٧١٢٧١، والربـا والمعامالت المصرفيـة، د. عمر المتـرك ، والربـا والمعامالت المصرفيـة، د. عمر المتـرك ٣٤٦٣٤٦، وتطوير ، وتطوير 
األعمـال المصرفيـة، د. سـامي حمـود األعمـال المصرفيـة، د. سـامي حمـود ٢٦٥٢٦٥، وحكـم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار ، وحكـم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار 
فـي الفقـه اإلسـالمي والمجامع الثالثـة، د. علي السـالوس فـي الفقـه اإلسـالمي والمجامع الثالثـة، د. علي السـالوس ٨٧٨٧، والجامع فـي أصول الربا ، والجامع فـي أصول الربا 
د.رفيـق المصـري د.رفيـق المصـري ٤٣٦٤٣٦، والمنفعة فـي القرض، د. عبد اللـه العمرانـي ، والمنفعة فـي القرض، د. عبد اللـه العمرانـي ٤٤٢٤٤٢، والعموالت ، والعموالت 
 ، ،٧٨٧٨   ، وصـور التحايل على الربا، د. أحمد حوّ المصرفية، د.عبد الكريم السـماعيل المصرفية، د.عبد الكريم السـماعيل ٢١٢٢١٢، وصـور التحايل على الربا، د. أحمد حوّ
والودائع المصرفية أحمد الحسـني والودائع المصرفية أحمد الحسـني ١٠٢١٠٢ – – ١٠٣١٠٣، وضمانات االسـتثمار، د. عمر مصطفى ، وضمانات االسـتثمار، د. عمر مصطفى 

إسماعيل  إسماعيل  ١٢٥١٢٥.



٢٦٤٢٦٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

مأذون فيهمأذون فيه(١).
ونوقـش:ونوقـش: بأن كـون الودائع الجارية يقصد منها الحفـظ ال يلزم أن تكون وديعة  بأن كـون الودائع الجارية يقصد منها الحفـظ ال يلزم أن تكون وديعة 

ا؛ ألن القرض يراد به الحفظ أحيانًا(٢). ا؛ ألن القرض يراد به الحفظ أحيانًاحقيقية، إذ يمكن أن تكون قرضً حقيقية، إذ يمكن أن تكون قرضً
ودِع ال يقصد بهذا النوع مـن الوديعة القرض، إضافة إلى  ودِع ال يقصد بهذا النوع مـن الوديعة القرض، إضافة إلى  أن المُ الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن المُ
كون البنك لم يتسلم الوديعة على أنها قرض بدليل أنه يتقاضى أجرة كون البنك لم يتسلم الوديعة على أنها قرض بدليل أنه يتقاضى أجرة – – عمولة عمولة – – على على 
حفظ الوديعة تحت الطلب، وبدليل الحذر الشـديد في اسـتعمالها والتصرف فيها من حفظ الوديعة تحت الطلب، وبدليل الحذر الشـديد في اسـتعمالها والتصرف فيها من 
جانبـه، ثم المبادرة الفورية بردها عند الطلـب، مما يدل على أن البنك حينما يتصرف جانبـه، ثم المبادرة الفورية بردها عند الطلـب، مما يدل على أن البنك حينما يتصرف 

فيها إنما يفعل ذلك من موقف انتهازي ال يستند إلى القانونفيها إنما يفعل ذلك من موقف انتهازي ال يستند إلى القانون(٣).
ونوقش:ونوقش:

أن العبـرة بالحقائق والمعاني ال باأللفاظ والمبانيأن العبـرة بالحقائق والمعاني ال باأللفاظ والمباني(٤)، فكون العميل لم ، فكون العميل لم   – –١
يقصـد القرض ال يلـزم منه أن العقـد ليس بقرضيقصـد القرض ال يلـزم منه أن العقـد ليس بقرض(٥)، بـل متى ما كانت ، بـل متى ما كانت 
تنطبـق عليـه حقيقة القـرض فهو قرض، وهـذا هو الواقع فـي الودائع، تنطبـق عليـه حقيقة القـرض فهو قرض، وهـذا هو الواقع فـي الودائع، 
وعامـة الناس ال يفرقون بيـن الوديعة والقرض لكنهـم يهتمون بالواقع وعامـة الناس ال يفرقون بيـن الوديعة والقرض لكنهـم يهتمون بالواقع 
العملـي، فلو قيل ألحدهم: إنها وديعـة وال يضمنها البنك لو تلفت من العملـي، فلو قيل ألحدهم: إنها وديعـة وال يضمنها البنك لو تلفت من 
ينظـر: الودائـع المصرفية، د. حسـن األمين ٢٣٣٢٣٣، والمصـارف اإلسـالمية، د. عبد الرزاق ، والمصـارف اإلسـالمية، د. عبد الرزاق  ينظـر: الودائـع المصرفية، د. حسـن األمين    (١)

الهيتي الهيتي ٢٦١٢٦١.
ينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل ٢١٠٢١٠. ينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل    (٢)

ينظـر: الودائـع المصرفية، د. حسـن األمين ٢٣٣٢٣٣، والمصـارف اإلسـالمية، د. عبد الرزاق ، والمصـارف اإلسـالمية، د. عبد الرزاق  ينظـر: الودائـع المصرفية، د. حسـن األمين    (٣)
الهيتي الهيتي ٢٦١٢٦١.

ينظر: المنثور في القواعد للزركشـي ٣٧١٣٧١/٢-٣٧٤٣٧٤، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ٢١٢٢١٢، ،  ينظر: المنثور في القواعد للزركشـي    (٤)
وترتيب الآللئ، ناظر زاده وترتيب الآللئ، ناظر زاده ٣٥٥٣٥٥/١-٣٦٨٣٦٨.

ينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل ٢١١٢١١. ينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل    (٥)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٦٥٢٦٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

غير تعدٍّ وال تفريط لما أودعوا فيه أموالهم، فهم يودعون ألنها مضمونة غير تعدٍّ وال تفريط لما أودعوا فيه أموالهم، فهم يودعون ألنها مضمونة 
على كل حال، وهذه هي حقيقة القرضعلى كل حال، وهذه هي حقيقة القرض(١).

األجـرة التي يتقاضاها البنك هي في مقابـل الخدمات المقدمة للعميل األجـرة التي يتقاضاها البنك هي في مقابـل الخدمات المقدمة للعميل   – –٢
كدفتر الشـيكات وبطاقـات الصراف ونحـو ذلك، وليسـت أجرة على كدفتر الشـيكات وبطاقـات الصراف ونحـو ذلك، وليسـت أجرة على 

الحساب الجاريالحساب الجاري(٢).
وكثير من البنوك ال تأخذ أجرة حتى على الخدمات المتعلقة بالحساب  وكثير من البنوك ال تأخذ أجرة حتى على الخدمات المتعلقة بالحساب    
الجـاري، بـل إن البنـوك الربوية تدفـع فائدة على األمـوال المودعة في الجـاري، بـل إن البنـوك الربوية تدفـع فائدة على األمـوال المودعة في 

الحساب الجاري فهل يدفع اإلنسان عمولة لمن يودع عنده؟! الحساب الجاري فهل يدفع اإلنسان عمولة لمن يودع عنده؟! (٣)
ـا فـي الودائـع الجاريـة دونمـا حـرج  ـا مطلقً ـا فـي الودائـع الجاريـة دونمـا حـرج أن البنـك يتصـرف تصرفً ـا مطلقً أن البنـك يتصـرف تصرفً  – –٣
أو  اسـتثناء، وال يتخـذ فيه حالة انتهازية وإنما هـو أمر طبيعي جدا، وأما أو  اسـتثناء، وال يتخـذ فيه حالة انتهازية وإنما هـو أمر طبيعي جدا، وأما 
احتياطـه في التصرف فـي أموال الحسـاب الجاري فهو تابـع لطبيعتها احتياطـه في التصرف فـي أموال الحسـاب الجاري فهو تابـع لطبيعتها 
الجاريـة ولزوم توفر السـيولة في كل وقت اسـتجابة لطلبات السـحب الجاريـة ولزوم توفر السـيولة في كل وقت اسـتجابة لطلبات السـحب 

حتى ال تتعرض سمعة البنك للخطرحتى ال تتعرض سمعة البنك للخطر(٤).
الدليـل الثالث:الدليـل الثالث: أن القـرض إنما يكون للمحتاج من الفقراء ونحوهم فال يمكن  أن القـرض إنما يكون للمحتاج من الفقراء ونحوهم فال يمكن 

وال يقبل أن يقرض اإلنسان العادي البنك الذي يملك الماليينوال يقبل أن يقرض اإلنسان العادي البنك الذي يملك الماليين(٥).
ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ٤٣٧٤٣٧، ، ٤٣٨٤٣٨. ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني    (١)

ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ٤٣٩٤٣٩، والعموالت المصرفية، د. عبد الكريم ، والعموالت المصرفية، د. عبد الكريم  ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني    (٢)
السماعيل السماعيل ٢١١٢١١.

ينظـر: حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار في الفقه اإلسـالمي والمجامع الثالثة، د.  ينظـر: حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار في الفقه اإلسـالمي والمجامع الثالثة، د.    (٣)
علي السالوس علي السالوس ٨٣٨٣.

ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ٤٣٩٤٣٩، ، ٤٤٠٤٤٠. ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني    (٤)
ينظر: حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار، د. علي السالوس ٩٠٩٠. ينظر: حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار، د. علي السالوس    (٥)



٢٦٦٢٦٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ونوقـش:ونوقـش: بأن دعو كون القرض للفقراء ونحوهم غير مسـلم، ومازال الناس  بأن دعو كون القرض للفقراء ونحوهم غير مسـلم، ومازال الناس 
أغنيـاء وفقراء يسـتقرضون ويقرضـون، ولم يقل أحـد بمنع الغني مـن القرض بل إن أغنيـاء وفقراء يسـتقرضون ويقرضـون، ولم يقل أحـد بمنع الغني مـن القرض بل إن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه - وهو من أثرياء الصحابة وكبارهم - كان يأتيه الرجل الزبير بن العوام رضي الله عنه - وهو من أثرياء الصحابة وكبارهم - كان يأتيه الرجل 
بالمـال فيسـتودعه إياه، فيقول الزبير: ال ولكنه سـلف، فإني أخشـى عليـه الضيعةبالمـال فيسـتودعه إياه، فيقول الزبير: ال ولكنه سـلف، فإني أخشـى عليـه الضيعة(١). . 
ا ولم يقل: أنا غني  ا أي قرضً ا ولم يقل: أنا غني سـمى المال الذي يأخذه سـلفً ا أي قرضً فالزبير فالزبير – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – سـمى المال الذي يأخذه سـلفً

ال يحق لي أن آخذ القرضال يحق لي أن آخذ القرض(٢).
الدليـل الرابـع:الدليـل الرابـع: أن اإلرفاق هـو المقصود مـن القرض في الشـريعة، والعمالء  أن اإلرفاق هـو المقصود مـن القرض في الشـريعة، والعمالء 
في البنك إنما يريدون منفعة أنفسـهم بحفظ أموالهم من الضياع، وال يقصدون الرفق في البنك إنما يريدون منفعة أنفسـهم بحفظ أموالهم من الضياع، وال يقصدون الرفق 

بالبنوك واإلحسان إليهابالبنوك واإلحسان إليها(٣).
، ولكن قـد يخرج القرض  ، ولكن قـد يخرج القرض  أن كـون القرض عقـد إرفاق أمـرٌ صحيحٌ ونوقـش:ونوقـش: أن كـون القرض عقـد إرفاق أمـرٌ صحيحٌ
عـن هـذا األصل في بعض األحـوال كما في قصـة الزبير اآلنفة الذكر، فـإن الناس لم عـن هـذا األصل في بعض األحـوال كما في قصـة الزبير اآلنفة الذكر، فـإن الناس لم 
ا به وإنما لحفـظ أموالهم، ومع ذلك  ا به وإنما لحفـظ أموالهم، ومع ذلك إرفاقً يكونـوا يدفعـون للزبير يكونـوا يدفعـون للزبير – – رضي اللـه عنه رضي اللـه عنه – – إرفاقً
كان يأخذهـا على أنها قـرض، له التصرف فيها وعليه ضمانهـا؛ مما يدل على إمكانية كان يأخذهـا على أنها قـرض، له التصرف فيها وعليه ضمانهـا؛ مما يدل على إمكانية 

خروج القرض عن مقصود اإلرفاق وال يمنع ذلك صحتهخروج القرض عن مقصود اإلرفاق وال يمنع ذلك صحته(٤).

رواه البخاري في قصة طويلة، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حيا وميتًا مع  رواه البخاري في قصة طويلة، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حيا وميتًا مع    (١)
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ووالة األمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ووالة األمر ٨٧٨٧/٤، ، ٨٨٨٨ برقم  برقم ٣١٢٩٣١٢٩.

ينظر: حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار، د. علي السـالوس ٩٠٩٠-٩٢٩٢، والمنفعة في ، والمنفعة في  ينظر: حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار، د. علي السـالوس    (٢)
القرض، د.عبد الله العمراني القرض، د.عبد الله العمراني ٤٤١٤٤١.

ينظر: االقتصاد اإلسـالمي والقضايـا المعاصرة، د. علي السـالوس ١٧٠١٧٠/١، والمنفعة في ، والمنفعة في  ينظر: االقتصاد اإلسـالمي والقضايـا المعاصرة، د. علي السـالوس    (٣)
القرض، د.العمراني القرض، د.العمراني ٤٤٠٤٤٠.

ينظر: حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار، د. علي السـالوس ٩٠٩٠-٩٢٩٢، والحسابات ، والحسابات  ينظر: حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار، د. علي السـالوس    (٤)
والودائع المصرفية، د. محمد القري، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي والودائع المصرفية، د. محمد القري، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٧٧٣٧٧٣/١/٩.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٦٧٢٦٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
الدليـل األول:الدليـل األول: أن البنـك يتصرف فـي الودائـع الجارية، ويلتزم بـرد مثلها عند  أن البنـك يتصرف فـي الودائـع الجارية، ويلتزم بـرد مثلها عند 
الطلـب، وهـذه هي حقيقة القرض فهو دفع مال لمن ينتفـع به ويرد بدلهالطلـب، وهـذه هي حقيقة القرض فهو دفع مال لمن ينتفـع به ويرد بدله(١)، ولو كانت ، ولو كانت 

وديعة بالمعنى الفقهي لما جاز للبنك التصرف فيها؛ ألنها أمانة لديهوديعة بالمعنى الفقهي لما جاز للبنك التصرف فيها؛ ألنها أمانة لديه(٢).
ونوقـش:ونوقـش: بـأن هـذه التصرفـات من البنـك ال تخرجها عـن كونهـا وديعة؛ ألن  بـأن هـذه التصرفـات من البنـك ال تخرجها عـن كونهـا وديعة؛ ألن 
تصـرف البنك مأذون له فيـه، وقد نقل بعض العلماء اإلجماع على جواز التصرف في تصـرف البنك مأذون له فيـه، وقد نقل بعض العلماء اإلجماع على جواز التصرف في 

الوديعة بإذن مالكهاالوديعة بإذن مالكها(٣).
ا،  ا،  بأن التصرف في الوديعة باسـتهالكها يجعلها مضمونة فتكون قرضً وأجيب:وأجيب: بأن التصرف في الوديعة باسـتهالكها يجعلها مضمونة فتكون قرضً
وقـد ذكـر الفقهاء أن إعـارة الدراهـم والدنانير إلنفاقهـا يقلب العقد مـن اإلعارة إلى وقـد ذكـر الفقهاء أن إعـارة الدراهـم والدنانير إلنفاقهـا يقلب العقد مـن اإلعارة إلى 

القرض فكذلك الحال في الوديعةالقرض فكذلك الحال في الوديعة(٤).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن البنك يلتزم برد مبلغ مماثل عند سحب الوديعة الجارية، ويلتزم  أن البنك يلتزم برد مبلغ مماثل عند سحب الوديعة الجارية، ويلتزم 
ا بضمان الوديعة إذا تلفت سواء فرط أو لم يفرط، ولو كانت وديعة بالمعنى الفقهي  ا بضمان الوديعة إذا تلفت سواء فرط أو لم يفرط، ولو كانت وديعة بالمعنى الفقهي أيضً أيضً

لما ضمنها إال في حال التفريط أو التعديلما ضمنها إال في حال التفريط أو التعدي(٥)، مما يدل على أنها قرض وليس وديعة.، مما يدل على أنها قرض وليس وديعة.
ينظر: حاشية الروض المربع البن قاسم ٣٦٣٦/٥. ينظر: حاشية الروض المربع البن قاسم    (١)

ينظـر: الربـا والمعامـالت المصرفيـة، د. عمـر المتـرك ٣٤٦٣٤٦، وصـور التحايل علـى الربا، ، وصـور التحايل علـى الربا،  ينظـر: الربـا والمعامـالت المصرفيـة، د. عمـر المتـرك    (٢)
 ٧٨٧٨، والمعايير الشرعية ، والمعايير الشرعية ٢٧١٢٧١.  د.  أحمد حوّ د.  أحمد حوّ

قـال ابن المنـذر: «وأجمعوا على إباحة اسـتعمالها – – أي الوديعة أي الوديعة – – بـإذن مالكها» اإلجماع بـإذن مالكها» اإلجماع  قـال ابن المنـذر: «وأجمعوا على إباحة اسـتعمالها    (٣)
١٤٨١٤٨، وينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل ، وينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل ٢٠٨٢٠٨. . 

ينظر: المبسـوط للسرخسـي ١٤٤١٤٤/١١١١، ، ١٤٥١٤٥، والمغني ، والمغني ٣٤٦٣٤٦/٧، والعموالت المصرفية، ، والعموالت المصرفية،  ينظر: المبسـوط للسرخسـي    (٤)
د. عبد الكريم السماعيل د. عبد الكريم السماعيل ٢٠٨٢٠٨.

ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك ٣٤٧٣٤٧، والجامع في أصول الربا، د.  رفيق ، والجامع في أصول الربا، د.  رفيق  ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك    (٥)
 ٧٨٧٨، والمنفعة فـي القرض، ، والمنفعة فـي القرض،   ، وصـور التحايـل على الربـا، د. أحمد حـوّ المصـري المصـري ٤٣٦٤٣٦، وصـور التحايـل على الربـا، د. أحمد حـوّ

د.  عبد الله العمراني د.  عبد الله العمراني ٤٣٥٤٣٥.



٢٦٨٢٦٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ونوقـش:ونوقـش: بأن إلزام البنك بضمان الوديعة إنما هو عرف مصرفي جر العمل به،  بأن إلزام البنك بضمان الوديعة إنما هو عرف مصرفي جر العمل به، 
وإال فإنـه باطـل غير صحيح من الناحيـة الفقهية؛ ألن الوديعة ال تضمـن إال بالتعدي أو وإال فإنـه باطـل غير صحيح من الناحيـة الفقهية؛ ألن الوديعة ال تضمـن إال بالتعدي أو 
التفريط، فإذا لم يحصل ذلك لم يجب على البنك الضمان مما يدل على أنها وديعةالتفريط، فإذا لم يحصل ذلك لم يجب على البنك الضمان مما يدل على أنها وديعة(١).
وأجيب:وأجيب: بأن أنظمة البنوك والقوانين الموضوعة لذلك تجعل الوديعة مضمونة  بأن أنظمة البنوك والقوانين الموضوعة لذلك تجعل الوديعة مضمونة 
وال يوجـد نظـام وال عرف يخالف ذلـك، مما يدل على أن تكييفه لهـا بأنها وديعة هو وال يوجـد نظـام وال عرف يخالف ذلـك، مما يدل على أن تكييفه لهـا بأنها وديعة هو 

الذي أوقعه في هذا اإلشكالالذي أوقعه في هذا اإلشكال(٢).
الترجيح:الترجيح:

ا وذلك لألسباب اآلتية: ا وذلك لألسباب اآلتية:أن الوديعة الجارية تعد قرضً الراجح الراجح – – والله أعلم والله أعلم – – أن الوديعة الجارية تعد قرضً
قوة أدلة هذا القول وسالمتها من المناقشة المعتبرة، وضعف أدلة القول قوة أدلة هذا القول وسالمتها من المناقشة المعتبرة، وضعف أدلة القول   – –١

اآلخر؛ لورود المناقشات عليه.اآلخر؛ لورود المناقشات عليه.
أن هـذا القول يؤيـده الواقـع المصرفـي واألنظمة البنكيـة، فالمصرف أن هـذا القول يؤيـده الواقـع المصرفـي واألنظمة البنكيـة، فالمصرف   – –٢

ضامن على كل حال فرط أو لم يفرط، وهذا هو القرض.ضامن على كل حال فرط أو لم يفرط، وهذا هو القرض.
أنه ال يترتب على هذا القول إشكاالت بل هو أيسر وأضبط وأبرأ للذمة، أنه ال يترتب على هذا القول إشكاالت بل هو أيسر وأضبط وأبرأ للذمة،   – –٣
بخالف القول بأنها وديعة فهو مثار لإلشكاالت ويفتح باب أخذ الهدايا بخالف القول بأنها وديعة فهو مثار لإلشكاالت ويفتح باب أخذ الهدايا 

العينية ألصحاب الحسابات الجارية وهي ذريعة ظاهرة للربا.العينية ألصحاب الحسابات الجارية وهي ذريعة ظاهرة للربا.
ا والبنك  ضً ودِع في البنـك التعاوني يعـد مقرِ ا والبنك وبنـاء علـى هذا الترجيح فـإن المُ ضً ودِع في البنـك التعاوني يعـد مقرِ وبنـاء علـى هذا الترجيح فـإن المُ
مقترض، والتعامل بذلك جائز ال حرج فيه؛ ألن اإلنسـان له أن يقرض ويقترض، وقد مقترض، والتعامل بذلك جائز ال حرج فيه؛ ألن اإلنسـان له أن يقرض ويقترض، وقد 

أباحت الشريعة ذلك.أباحت الشريعة ذلك.
ينظر: الودائع المصرفية، د. حسن األمين ٢٢٧٢٢٧. ينظر: الودائع المصرفية، د. حسن األمين    (١)

ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ٤٣٦٤٣٦، والعموالت المصرفية، د. عبد الكريم ، والعموالت المصرفية، د. عبد الكريم  ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني    (٢)
السماعيل السماعيل ٢٠٩٢٠٩.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٦٩٢٦٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الرابع: أثر التعاون في الودائعالمطلب الرابع: أثر التعاون في الودائع
مـن خالل بحث مسـائل الوديعة في البنوك التعاونية مـن الناحيتين االقتصادية مـن خالل بحث مسـائل الوديعة في البنوك التعاونية مـن الناحيتين االقتصادية 
والفقهيـة ظهر لي أنه ال فرق بين البنـك التعاوني والبنك التجاري فيما يخص الودائع والفقهيـة ظهر لي أنه ال فرق بين البنـك التعاوني والبنك التجاري فيما يخص الودائع 

وذلك لألسباب اآلتية:وذلك لألسباب اآلتية:
أن أنواع الودائع في البنكين متماثلة.أن أنواع الودائع في البنكين متماثلة.  – –١

أن طريقة تعامل البنكين مع الودائع والنظام المعمول به في هذا المجال أن طريقة تعامل البنكين مع الودائع والنظام المعمول به في هذا المجال   – –٢
متشابه.متشابه.

ا. ا.أن طريقة استفادة البنكين من الودائع متماثلة أيضً أن طريقة استفادة البنكين من الودائع متماثلة أيضً  – –٣
أن أهـداف المودعين في البنوك التجارية والتعاونية متقاربة، فكل منهم أن أهـداف المودعين في البنوك التجارية والتعاونية متقاربة، فكل منهم   – –٤

يقصد حفظ أموال أو حفظها واستثمارها. يقصد حفظ أموال أو حفظها واستثمارها. 
ويظهـر التمايز في أن بعض المودعين فـي البنوك التعاونية يتبنى أهداف البنك ويظهـر التمايز في أن بعض المودعين فـي البنوك التعاونية يتبنى أهداف البنك 

ا لغالب عمالء البنوك التجارية الذين يهمهم مالءمة وجودة خدمته فقط. ا لغالب عمالء البنوك التجارية الذين يهمهم مالءمة وجودة خدمته فقط.خالفً خالفً
وبناء على ذلك فال يظهر لي وبناء على ذلك فال يظهر لي – – والله أعلم والله أعلم – – أن هناك أي أثر للتعاون في ودائع أن هناك أي أثر للتعاون في ودائع 

.البنوك التعاونية، وإنما هي كالودائع في البنوك األخر.البنوك التعاونية، وإنما هي كالودائع في البنوك األخر



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٢٧١٢٧١

االقتراضاالقتراض

ضاه،  ضاه،  القطـع ويريـدون به مـا تعطيه غيـرك مـن المـال لتُقْ القـرض فـي اللغـة:القـرض فـي اللغـة: القطـع ويريـدون به مـا تعطيه غيـرك مـن المـال لتُقْ
واالستقراض: طلب القرض، واقترض منه أي: أخذ القرضواالستقراض: طلب القرض، واقترض منه أي: أخذ القرض(١).

فون  رِّ عَ فون وهو في االصطالح عند الفقهاء بالمعنى المذكور عند أهل اللغة، فهم يُ رِّ عَ وهو في االصطالح عند الفقهاء بالمعنى المذكور عند أهل اللغة، فهم يُ
القرض بأنه: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلهالقرض بأنه: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله(٢)، واالقتراض أخذ القرض كما سبق.، واالقتراض أخذ القرض كما سبق.

واالقتـراض مباح في حق المقترض إذا علم من نفسـه الوفـاء، بأن كان له مال واالقتـراض مباح في حق المقترض إذا علم من نفسـه الوفـاء، بأن كان له مال 
ا فقدمت  ا فقدمت مرتجى، وعزم على الوفاء منه، ودليل ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص استسلف من رجل بَكرً مرتجى، وعزم على الوفاء منه، ودليل ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص استسلف من رجل بَكرً
عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو  رافع فقال: عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو  رافع فقال: 
ا رباعيا، فقال: «أعطه إيـاه إن خيار الناس أحسـنهم قضاء»«أعطه إيـاه إن خيار الناس أحسـنهم قضاء»(٣). وفي . وفي  ا رباعيا، فقال: لـم أجد إال خيـارً لـم أجد إال خيـارً
حديـث آخر عـن أبي هريرة حديـث آخر عـن أبي هريرة – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – قال: اسـتقرض رسـول  الله ملسو هيلع هللا ىلص سـنا قال: اسـتقرض رسـول  الله ملسو هيلع هللا ىلص سـنا 
ينظـر: مقاييـس اللغة البن فـارس ٧١٧١/٥، ، ٧٢٧٢، والمصباح المنير للفيومـي ، والمصباح المنير للفيومـي ٤٠٦٤٠٦، والمطلع ، والمطلع  ينظـر: مقاييـس اللغة البن فـارس    (١)

للبعلي للبعلي ٢٤٦٢٤٦، وتاج العروس للزبيدي ، وتاج العروس للزبيدي ٧٦٧٦/٥.
ينظر: حاشـية الروض المربـع ٣٦٣٦/٥، ومعجم المصطلحات الماليـة واالقتصادية، د. نزيه ، ومعجم المصطلحات الماليـة واالقتصادية، د. نزيه  ينظر: حاشـية الروض المربـع    (٢)

حماد حماد ٣٦٠٣٦٠، والمنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ، والمنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ٢٢٢٢.
ا منه وخيركم أحسـنكم  رواه مسـلم، كتاب المسـاقاة، باب من استسـلف شـيئًا فقضى خيرً ا منه وخيركم أحسـنكم   رواه مسـلم، كتاب المسـاقاة، باب من استسـلف شـيئًا فقضى خيرً  (٣)

قضاء قضاء ٢٢٢٢/٥، برقم ، برقم ١٦٠٠١٦٠٠.



٢٧٢٢٧٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فأعطى سنا فوقه، وقال: فأعطى سنا فوقه، وقال: «خياركم محاسنكم قضـاء»«خياركم محاسنكم قضـاء»(١).
ووجـه الداللة من الحديثين ظاهر، فإن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص اقترض، ولو كان االقتراض ووجـه الداللة من الحديثين ظاهر، فإن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص اقترض، ولو كان االقتراض 

ا لما فعله ملسو هيلع هللا ىلص(٢). ا أو مكروهً ا لما فعله ملسو هيلع هللا ىلصمحرمً ا أو مكروهً محرمً
لِم المقترض من نفسـه عدم الوفاء إما لضعـف ديانة وأمانة، أو لعدم  لِم المقترض من نفسـه عدم الوفاء إما لضعـف ديانة وأمانة، أو لعدم وأمـا إن عَ وأمـا إن عَ
 مـن أخذ أموال الناس يريد أداءها أد» مـال فال يجوز له االقتراض؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: مـال فال يجوز له االقتراض؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مـن أخذ أموال الناس يريد أداءها أد
الله عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه الله»الله عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه الله»(٣). فالحديث يدل على أن من ال يريد األداء . فالحديث يدل على أن من ال يريد األداء 

فإن الله فإن الله – – عز وجل عز وجل – – يتلفه، وهذا الوعيد يدل على تحريم هذا الفعل.يتلفه، وهذا الوعيد يدل على تحريم هذا الفعل.
ويستثنى من ذلك:ويستثنى من ذلك:

المضطر فإنه يجوز له االقتراض لدفع الضرر عن نفسه أو من يمونه ولو المضطر فإنه يجوز له االقتراض لدفع الضرر عن نفسه أو من يمونه ولو   – –١
ا عن السداد في الحال لكنه ينوي السداد في المستقبل. ا عن السداد في الحال لكنه ينوي السداد في المستقبل.كان عاجزً كان عاجزً

ـا بعـدم قدرة المقتـرض على الوفـاء ومع ذلك  ـرِض عالمً قْ ـا بعـدم قدرة المقتـرض على الوفـاء ومع ذلك إذا كان المُ ـرِض عالمً قْ إذا كان المُ  – –٢
أقرضه فال مانع من ذلك؛ ألن المنع كان لحق المقرض وقد أسقط حقه أقرضه فال مانع من ذلك؛ ألن المنع كان لحق المقرض وقد أسقط حقه 

بإعطائه مع علمه بحالهبإعطائه مع علمه بحاله(٤).
والبنوك التعاونية تحرص على عدم االقتراض، فإن لم تسـتطع االسـتغناء عن والبنوك التعاونية تحرص على عدم االقتراض، فإن لم تسـتطع االسـتغناء عن 
ا منه وخيركم أحسـنكم  رواه مسـلم، كتاب المسـاقاة، باب من استسـلف شـيئًا فقضى خيرً ا منه وخيركم أحسـنكم   رواه مسـلم، كتاب المسـاقاة، باب من استسـلف شـيئًا فقضى خيرً  (١)

قضاء قضاء ٢٢٢٢/٥، برقم ، برقم ١٦٠١١٦٠١.
ينظر: المغني ٤٣٠٤٣٠/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٣٤١٣٤/٨. ينظر: المغني    (٢)

رواه البخـاري، كتـاب االسـتقراض، بـاب مـن أخـذ أمـوال الناس يريـد أداءهـا أو إتالفها  رواه البخـاري، كتـاب االسـتقراض، بـاب مـن أخـذ أمـوال الناس يريـد أداءهـا أو إتالفها    (٣)
١١٥١١٥/٣، ، ١١٦١١٦، برقم ، برقم ٢٣٨٧٢٣٨٧.

ينظـر: تحفة المحتاج للهيتمي مع حواشـي الشـرواني والعبادي ٤٧٤٧/٥، وأسـنى المطالب ، وأسـنى المطالب  ينظـر: تحفة المحتاج للهيتمي مع حواشـي الشـرواني والعبادي    (٤)
لألنصاري لألنصاري ١٤٠١٤٠/٢، والمغني ، والمغني ٤٣٠٤٣٠/٦، وكشـاف القناع ، وكشـاف القناع ١٣٤١٣٤/٨، وطرح التثريب للعراقي ، وطرح التثريب للعراقي 

٣٠٣٠/٤، ، ٣١٣١، وعقد القرض في الشريعة اإلسالمية، د. نزيه حماد ، وعقد القرض في الشريعة اإلسالمية، د. نزيه حماد ١٨١٨، ، ١٩١٩.
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٢٧٣٢٧٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القـروض القـروض – – وهـذا هو الغالب - حرصت علـى التقليل منها قدر المسـتطاع، كما أنها وهـذا هو الغالب - حرصت علـى التقليل منها قدر المسـتطاع، كما أنها 
تسـعى النتقـاء الجهة التـي تقترض منهـا، وغالبًا ما تكـون هذه الجهة جهـة حكومية تسـعى النتقـاء الجهة التـي تقترض منهـا، وغالبًا ما تكـون هذه الجهة جهـة حكومية 
ا لكون هذه الجهات في الغالب تتعاون مع المنظمات التعاونية  ا لكون هذه الجهات في الغالب تتعاون مع المنظمات التعاونية ؛ نظرً أو  جهة تعاونيةأو  جهة تعاونية(١)؛ نظرً

وتسعى إلنجاحها، وتتسامح في شروط اإلقراضوتسعى إلنجاحها، وتتسامح في شروط اإلقراض(٢).
وقـد تلجأ بعـض البنـوك التعاونية إلـى االقتراض مـن البنوك التجاريـة إذا لم وقـد تلجأ بعـض البنـوك التعاونية إلـى االقتراض مـن البنوك التجاريـة إذا لم 
ا في البلـدان التي تضعف فيها الحركة التعاونية،  ا في البلـدان التي تضعف فيها الحركة التعاونية، تجـد غيرها، وهذا األمر يحدث كثيرً تجـد غيرها، وهذا األمر يحدث كثيرً
فـال يجد البنـك التعاوني من يقرضه من الجهات التعاونيـة فيلجأ إلى البنوك التجارية فـال يجد البنـك التعاوني من يقرضه من الجهات التعاونيـة فيلجأ إلى البنوك التجارية 
التي تتشـدد في شروطها، وترفع أسعارها على الجهات التي ال تملك ضمانات كبيرة التي تتشـدد في شروطها، وترفع أسعارها على الجهات التي ال تملك ضمانات كبيرة 

كالبنوك التعاونيةكالبنوك التعاونية(٣).
والقروض التي تحصل عليها البنوك التعاونية على نوعين:والقروض التي تحصل عليها البنوك التعاونية على نوعين:

ا بفائدة – – سـواء قلّت أو كثرت سـواء قلّت أو كثرت – – وهذا هو الشـائع وهذا هو الشـائع  ا بفائدة  أن يكون قرضً النوع األول:النوع األول: أن يكون قرضً
المنتشـر المنتشـر – – مـع األسـف مـع األسـف – – فـي القروض في البنـوك التعاونيـة وغيرهـا، إال أن البنوك فـي القروض في البنـوك التعاونيـة وغيرهـا، إال أن البنوك 
التعاونيـة تحرص على االقتراض من التعاونيات األخـر أو من الحكومة مما يكفل التعاونيـة تحرص على االقتراض من التعاونيات األخـر أو من الحكومة مما يكفل 
لها نسبة منخفضة للفائدة، وهذا النوع من االقتراض محرم عند عامة العلماء المعتبرين لها نسبة منخفضة للفائدة، وهذا النوع من االقتراض محرم عند عامة العلماء المعتبرين 

كالبنوك التعاونية األخر والبنك المركزي ونحو ذلك. كالبنوك التعاونية األخر والبنك المركزي ونحو ذلك.   (١)
ينظر: االئتمان الزراعي والتعاوني، مراد محمد علي ينظر: االئتمان الزراعي والتعاوني، مراد محمد علي ٧١٧١، ، ٧٢٧٢، واقتصاديات التعاون، د. جابر ، واقتصاديات التعاون، د. جابر   (٢)
جـاد عبد الرحمن جـاد عبد الرحمن ٣٩٠٣٩٠، والجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، ، والجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، 

Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p13Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p13د.  أحمد الغامدي د.  أحمد الغامدي ٥٥٥٥٥٥، و، و
Cooperative banking in India p4Cooperative banking in India p4  

 Cooperative banks and the Grammen bank model p15.Cooperative banks and the Grammen bank model p15.  

ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٣)
.٥٥٥٥٥٥



٢٧٤٢٧٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والمجامع الفقهية والهيئات العلميةوالمجامع الفقهية والهيئات العلمية(١)، وذلك لألدلة اآلتية:، وذلك لألدلة اآلتية:
الدليـل األول:الدليـل األول: اآليـات الكثيـرة الدالـة علـى تحريـم الربـا، ومنهـا قولـه تعالـى:  اآليـات الكثيـرة الدالـة علـى تحريـم الربـا، ومنهـا قولـه تعالـى: 

   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º ﴿ ، ﴿ ،(٢)﴾ ﴾ ;   :   9   8   7 ﴿ ﴿
.(٤)﴾ ﴾ ̧    ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ® ﴿ ، ﴿ ،(٣)﴾ ﴾ Á

وجـه الداللـة:وجـه الداللـة: أن الربا الوارد فـي اآليات هو الربا المعهود فـي الجاهلية، ومن  أن الربا الوارد فـي اآليات هو الربا المعهود فـي الجاهلية، ومن 
صوره المشـهورة ربا القروض، وهو إقراض المال إلى أجل بشـرط الزيادة، فإذا حل صوره المشـهورة ربا القروض، وهو إقراض المال إلى أجل بشـرط الزيادة، فإذا حل 
األجل قال المقرض للمقترض: إما أن تقضي أو تربياألجل قال المقرض للمقترض: إما أن تقضي أو تربي(٥). وهذا هو عين ما يحدث في . وهذا هو عين ما يحدث في 

قروض البنوك التعاونية وغيرها، فدل ذلك على تحريمها.قروض البنوك التعاونية وغيرها، فدل ذلك على تحريمها.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: ما رواه جابر بن عبد الله  ما رواه جابر بن عبد الله – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال في أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال في 
حجة الوداع: حجة الوداع: «وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، «وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، 

فإنه موضوع كله»فإنه موضوع كله»(٦).
ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ٢٦٨٢٦٨/١٣١٣-٢٧١٢٧١، وقرارات وتوصيات ، وقرارات وتوصيات  ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء    (١)
مجمع الفقه اإلسـالمي مجمع الفقه اإلسـالمي ١٩٧١٩٧، وقرارات مجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة، ومجمع الفقه ، وقرارات مجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة، ومجمع الفقه 
اإلسـالمي بالهند، والمجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة. ينظر: فقه النوازل للجيزاني اإلسـالمي بالهند، والمجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة. ينظر: فقه النوازل للجيزاني 
١٣٦١٣٦/٣-١٤٩١٤٩، والمعاييـر الشـرعية ، والمعاييـر الشـرعية ٢٧٠٢٧٠، قـال د. علي السـالوس: «وعقـدت مؤتمرات ، قـال د. علي السـالوس: «وعقـدت مؤتمرات 
انتهت إلى مثل هذه الفتو انتهت إلى مثل هذه الفتو – – يعني بتحريم الفوائد على القروض يعني بتحريم الفوائد على القروض – – ولم نجد فتو جماعية ولم نجد فتو جماعية 
تخالـف هـذه الفتو التي تعد نقطة تحول مشـرقة في مسـار فكرنا االقتصـادي الحديث». تخالـف هـذه الفتو التي تعد نقطة تحول مشـرقة في مسـار فكرنا االقتصـادي الحديث». 

حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار ١٣٤١٣٤. . 
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، اآلية:   سورة آل عمران، اآلية ١٣٠١٣٠.(٢)  سورة آل عمران، اآلية    (٣)
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، اآلية:    (٤)

ينظر: تفسير الطبري ينظر: تفسير الطبري ٤٩٤٩/٦-٥١٥١، ومجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ومجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ٤١٨٤١٨/٢٩٢٩، ، ٤١٩٤١٩.  (٥)
رواه مسـلم، كتـاب الحج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو جـزء من حديث جابر الطويل في صفة  رواه مسـلم، كتـاب الحج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو جـزء من حديث جابر الطويل في صفة    (٦)

حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ٣٨٣٨/٤-٤٣٤٣ برقم  برقم ١٢١٨١٢١٨.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٧٥٢٧٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وجـه الداللـة:وجـه الداللـة: أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أبطل ربا الجاهليـة، ومنه ربا القـروض الذي كان  أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أبطل ربا الجاهليـة، ومنه ربا القـروض الذي كان 
يتعامل به الناس في ذلك الوقت، فدل ذلك على تحريمه.يتعامل به الناس في ذلك الوقت، فدل ذلك على تحريمه.

الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: مـا رواه عبادة بـن الصامت  مـا رواه عبادة بـن الصامت – – رضـي الله عنـه رضـي الله عنـه – – أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشـعير بالشعير، والتمر بالتمر، «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشـعير بالشعير، والتمر بالتمر، 
ا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا  ا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا والملح بالملح، مثالً بمثل، سـواء بسـواء، يدً والملح بالملح، مثالً بمثل، سـواء بسـواء، يدً

ا بيد»(١). ا بيد»كيف شئتم إذا كان يدً كيف شئتم إذا كان يدً
وجـه الداللة:وجـه الداللة: أن صورة القرض في الحقيقة هي صورة الربا لوجود التأخير في  أن صورة القرض في الحقيقة هي صورة الربا لوجود التأخير في 
قَ الشرع بينهما في الحكم، فإذا اشترطت  قَ الشرع بينهما في الحكم، فإذا اشترطت الرد، لكن ألن القرض مبني على اإلرفاق فرَّ الرد، لكن ألن القرض مبني على اإلرفاق فرَّ
الزيادة في القرض خرج عن موضوعه وهو اإلرفاق إلى المعاوضة، فوجب أن يجري الزيادة في القرض خرج عن موضوعه وهو اإلرفاق إلى المعاوضة، فوجب أن يجري 

فيه أحكامها من التماثل في المقدار والتقابض في مجلس العقدفيه أحكامها من التماثل في المقدار والتقابض في مجلس العقد(٢).
الدليل الرابع:الدليل الرابع: إجماع العلماء  إجماع العلماء – – رحمهم الله رحمهم الله – – على تحريم اشـتراط الزيادة في على تحريم اشـتراط الزيادة في 

القرض وأن ذلك رباالقرض وأن ذلك ربا(٣).
ا ٤٤٤٤/٥ برقم  برقم ١٥٨٧١٥٨٧. رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدً ا   رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدً  (١)
ينظر: الفروق للقرافي ٣٩١٣٩١/٣، ، ٣٩٢٣٩٢، والمنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ، والمنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ١٢٢١٢٢. ينظر: الفروق للقرافي    (٢)

حكى اإلجماع على تحريم اشـتراط الزيادة في القرض جماعة من األئمة منهم: ابن المنذر  حكى اإلجماع على تحريم اشـتراط الزيادة في القرض جماعة من األئمة منهم: ابن المنذر    (٣)
حيث قال: «أجمعوا على أن المسـلف إذا شـرط عند السـلف هدية أو زيادة، فأسـلف على حيث قال: «أجمعوا على أن المسـلف إذا شـرط عند السـلف هدية أو زيادة، فأسـلف على 

ذلك أن أخذه الزيادة ربا» اإلجماع ذلك أن أخذه الزيادة ربا» اإلجماع ١٣٦١٣٦.
وقال ابن عبد البر: «وكل زيادة من عين أو منفعة يشـترطها المسلف على المستلف فهي ربا  وقال ابن عبد البر: «وكل زيادة من عين أو منفعة يشـترطها المسلف على المستلف فهي ربا    

ال خالف في ذلك» االستذكار ال خالف في ذلك» االستذكار ٥٤٥٤/٢١٢١.
وقال ابن قدامة: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خالف» المغني ٤٣٦٤٣٦/٦. وقال ابن قدامة: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خالف» المغني    

ـا على ما كان أهـل الجاهلية يفعلونـه من القروض التي تشـترط فيها  وقـال ابـن تيمية تعليقً ـا على ما كان أهـل الجاهلية يفعلونـه من القروض التي تشـترط فيها   وقـال ابـن تيمية تعليقً  
ـك فيه باتفاق سـلف األمة وفيـه نزل القرآن والظلم  ـك فيه باتفاق سـلف األمة وفيـه نزل القرآن والظلم الزيـادة قال: «وهذا هو الربا الذي ال يُشَ الزيـادة قال: «وهذا هو الربا الذي ال يُشَ

= والضرر فيه ظاهر» مجموع فتاو شيخ اإلسالم والضرر فيه ظاهر» مجموع فتاو شيخ اإلسالم ٣٤٩٣٤٩/٢٠٢٠، وحكى هذا اإلجماع علماء ، وحكى هذا اإلجماع علماء 



٢٧٦٢٧٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا حسـنًا بدون فائدة، وهذا النـوع قليل الوجود في  ا حسـنًا بدون فائدة، وهذا النـوع قليل الوجود في  أن يكون قرضً النـوع الثاني:النـوع الثاني: أن يكون قرضً
البنـوك التعاونيـة وإن كان قـد يوجد أحيانًـا، ويقدمه بعـض األفراد المحبيـن للثقافة البنـوك التعاونيـة وإن كان قـد يوجد أحيانًـا، ويقدمه بعـض األفراد المحبيـن للثقافة 
التعاونيـة مـن األثرياء ونحوهم، وهدفهم من ذلك خدمـة المجتمع بإعانة هذه الجهة التعاونيـة مـن األثرياء ونحوهم، وهدفهم من ذلك خدمـة المجتمع بإعانة هذه الجهة 
التعاونيةالتعاونية(١). وهذا النوع من االقتراض جائز؛ ألن االقتراض مباح في األصل. وهذا النوع من االقتراض جائز؛ ألن االقتراض مباح في األصل(٢)، وألنه ، وألنه 

ال يترتب عليه أمر محرم من أكل للربا ونحو ذلك، فدل ذلك على إباحته.ال يترتب عليه أمر محرم من أكل للربا ونحو ذلك، فدل ذلك على إباحته.

ا. ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك ١٨٩١٨٩-١٩١١٩١، والمنفعة في ، والمنفعة في  آخرون أيضً ا. ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك =  آخرون أيضً  =
القرض، د. عبد الله العمراني القرض، د. عبد الله العمراني ١٢٤١٢٤-١٢٦١٢٦. . 

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٥٥٥٥٥٥، واقتصاديات الحركة التعاونية، ، واقتصاديات الحركة التعاونية،  ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (١)
د. عبد القادر الرواس د. عبد القادر الرواس ١١١١١١.

ينظر: اإلجماع البن المنذر ١٣٦١٣٦. ينظر: اإلجماع البن المنذر    (٢)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٢٧٧٢٧٧

إصدار السندات والصكوكإصدار السندات والصكوك

السـندات جمع: سـند وهو مصطلح اقتصادي متداول في البنوك والشـركات، السـندات جمع: سـند وهو مصطلح اقتصادي متداول في البنوك والشـركات، 
فت السندات بتعريفات كثيرة متقاربة المعنى، ومن أحسنها ما يأتي: رِّ فت السندات بتعريفات كثيرة متقاربة المعنى، ومن أحسنها ما يأتي:وقد عُ رِّ وقد عُ

ر  دِ صْ رها لحاملها، وتعهد ذلك الـمُ دِ صْ ر أن السند: وثيقة تثبت مديونية مُ دِ صْ رها لحاملها، وتعهد ذلك الـمُ دِ صْ أن السند: وثيقة تثبت مديونية مُ  – –١
بدفـع فائـدة دورية في تاريـخ محدد لحاملهـا، ثم دفع القيمة االسـمية بدفـع فائـدة دورية في تاريـخ محدد لحاملهـا، ثم دفع القيمة االسـمية 

المطبوعة عليها في وقت استحقاقها الذي يحل في تاريخ محددالمطبوعة عليها في وقت استحقاقها الذي يحل في تاريخ محدد(١).
ا  ا وقيـل إن السـندات أوراق مالية تصدرها الدولة أو المؤسسـات التزامً وقيـل إن السـندات أوراق مالية تصدرها الدولة أو المؤسسـات التزامً  – –٢
بديـن، ووثيقة عن القـرض الممنوح لها، تعطي هذه السـندات مالكيها بديـن، ووثيقة عن القـرض الممنوح لها، تعطي هذه السـندات مالكيها 

حق الحصول على دخل محددحق الحصول على دخل محدد(٢).
ا تتبعه البنوك في زيادة مواردها المالية،  ا تتبعه البنوك في زيادة مواردها المالية، وتعتبر عملية إصدار السـندات أسـلوبً وتعتبر عملية إصدار السـندات أسـلوبً
وهذا األمر ال يختص بالبنوك التعاونية فقط بل يشمل البنوك التجارية ووزارات المالية وهذا األمر ال يختص بالبنوك التعاونية فقط بل يشمل البنوك التجارية ووزارات المالية 
ـن البنوك التعاونية من تقديم  ـن البنوك التعاونية من تقديم فـي أكثر الدول، وتعتبر السـندات من المصادر التي تُمكِّ فـي أكثر الدول، وتعتبر السـندات من المصادر التي تُمكِّ

ينظر: األسواق المالية، د. محمد القري ٤٥٤٥. ينظر: األسواق المالية، د. محمد القري    (١)
ينظر: القاموس االقتصادي عربه من الروسـية مصطفى الدباس ٢٦٠٢٦٠، واألسهم والسندات ، واألسهم والسندات  ينظر: القاموس االقتصادي عربه من الروسـية مصطفى الدباس    (٢)

وأحكامها، د. أحمد الخليل وأحكامها، د. أحمد الخليل ٨١٨١.



٢٧٨٢٧٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القروض والتمويالت ألعضائها، وذلك ألن المصادر األخر ألموال البنك التعاوني القروض والتمويالت ألعضائها، وذلك ألن المصادر األخر ألموال البنك التعاوني 
قـد ال تكفي الحاجات االئتمانية لعمالء البنـك وأعضائه، وبالتالي كان ال بد أن ينمي قـد ال تكفي الحاجات االئتمانية لعمالء البنـك وأعضائه، وبالتالي كان ال بد أن ينمي 
مـوارده فلجأ إلى السـندات، وأصبـح يقدم بعض اإلغراءات لجذب الناس لشـرائها، مـوارده فلجأ إلى السـندات، وأصبـح يقدم بعض اإلغراءات لجذب الناس لشـرائها، 
ومن ذلك تقديم فوائد على السـندات بنسـب أعلى مما تقدمه البنوك التجارية، إضافة ومن ذلك تقديم فوائد على السـندات بنسـب أعلى مما تقدمه البنوك التجارية، إضافة 
إلـى كونه يمنح أفضلية لحملة السـندات التعاونية في أن يحصلـوا على بعض المزايا إلـى كونه يمنح أفضلية لحملة السـندات التعاونية في أن يحصلـوا على بعض المزايا 

كالحصول على سكن في المشروعات السكنية التعاونيةكالحصول على سكن في المشروعات السكنية التعاونية(١).
ويطلق على السـندات أسـماء أخر، فتسمى أذونات الخزينة، وهي السندات ويطلق على السـندات أسـماء أخر، فتسمى أذونات الخزينة، وهي السندات 

التي تصدرها الحكومة، وإسناد قرضالتي تصدرها الحكومة، وإسناد قرض(٢).
وللسـندات أنواع كثيرة ليس هذا محل التوسـع في ذكرهاوللسـندات أنواع كثيرة ليس هذا محل التوسـع في ذكرها(٣)، وهي في الجملة ، وهي في الجملة 

ا. ا.تعود في حقيقتها إلى التعريفات المذكورة آنفً تعود في حقيقتها إلى التعريفات المذكورة آنفً
وقد بحث الفقهاء المعاصرون حكم السندات واختلفوا فيها على ثالثة أقوال:وقد بحث الفقهاء المعاصرون حكم السندات واختلفوا فيها على ثالثة أقوال:

القـول األول:القـول األول: أن السـندات مباحـة يجـوز إصدارها والتعامل بهـا، وذهب إلى  أن السـندات مباحـة يجـوز إصدارها والتعامل بهـا، وذهب إلى 
ذلك بعض الباحثينذلك بعض الباحثين(٤).

ينظـر: البنـوك التعاونية، اإلمـام ٣٠٥٣٠٥، ، ٣٠٦٣٠٦، والجمعيـات التعاونية وأثره علـى التنمية في ، والجمعيـات التعاونية وأثره علـى التنمية في  ينظـر: البنـوك التعاونية، اإلمـام    (١)
 Cooperative banks in the newCooperative banks in the newاالقتصـاد اإلسـالمي، د. أحمـد الغامـدي االقتصـاد اإلسـالمي، د. أحمـد الغامـدي ٥٥٢٥٥٢، ، ٥٥٣٥٥٣، و، و

.Financial System Robobank Group p17Financial System Robobank Group p17

ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبير ٢١٧٢١٧، ، ٢١٨٢١٨. ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبير    (٢)
ينظر: للتوسـع في أنواع السـندات: األسـهم والسـندات وأحكامها، د. أحمد الخليل ٨٢٨٢- ينظر: للتوسـع في أنواع السـندات: األسـهم والسـندات وأحكامها، د. أحمد الخليل    (٣)

.٩١٩١
ممن قال بذلك: د. محمد سيد طنطاوي، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد الغزالي. ممن قال بذلك: د. محمد سيد طنطاوي، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد الغزالي.   (٤)

ينظر: المعامالت في اإلسـالم، د. محمد سيد طنطاوي ٧١٧١، وحكم الشريعة على شهادات ، وحكم الشريعة على شهادات  ينظر: المعامالت في اإلسـالم، د. محمد سيد طنطاوي    
االستثمار، علي الخفيف االستثمار، علي الخفيف ٢٨٢٨، واألسهم والسندات وأحكامها، د. أحمد الخليل ، واألسهم والسندات وأحكامها، د. أحمد الخليل ٢٩٨٢٩٨.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٧٩٢٧٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القـول الثانـي:القـول الثانـي: أن السـندات تختلف فيبـاح منهـا الشـهادات ذات الجوائز أن السـندات تختلف فيبـاح منهـا الشـهادات ذات الجوائز(١)، ، 
ويحرم ما عدا ذلك وهو قول لقلة من الباحثين المعاصرينويحرم ما عدا ذلك وهو قول لقلة من الباحثين المعاصرين(٢).

إصدارهـا  يجـوز  ال  محرمـة  أنواعهـا  بجميـع  السـندات  أن  إصدارهـا   يجـوز  ال  محرمـة  أنواعهـا  بجميـع  السـندات  أن  الثالـث:  الثالـث:القـول  القـول 
وال  التعامل بها، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين، وبه صدرت قرارات المجامع وال  التعامل بها، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين، وبه صدرت قرارات المجامع 

الفقهية والهيئات العلميةالفقهية والهيئات العلمية(٣).

المقصود بها السـند الذي يصدر بقيمة اسـمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند االكتتاب  المقصود بها السـند الذي يصدر بقيمة اسـمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند االكتتاب    (١)
وهـي ذاتها التي يسـتند إليها في احتسـاب فوائد السـند عنـد حلول أجلـه، إال أن حامله قد وهـي ذاتها التي يسـتند إليها في احتسـاب فوائد السـند عنـد حلول أجلـه، إال أن حامله قد 
يحصل على جائزة معينة لد دخول سنده في اليانصيب وإجراء السحب عن طريق القرعة، يحصل على جائزة معينة لد دخول سنده في اليانصيب وإجراء السحب عن طريق القرعة، 
وقد ال يترتب على هذا السـند فوائد لحامله سـو هذه الجوائز إن حصلت. ينظر: األعمال وقد ال يترتب على هذا السـند فوائد لحامله سـو هذه الجوائز إن حصلت. ينظر: األعمال 
المصرفية واإلسـالم، مصطفى الهمشـري المصرفية واإلسـالم، مصطفى الهمشـري ١٥٢١٥٢، والمعامالت المالية المعاصرة، د. محمد ، والمعامالت المالية المعاصرة، د. محمد 

عثمان شبير عثمان شبير ٢١٩٢١٩، واألسهم والسندات، د. أحمد الخليل ، واألسهم والسندات، د. أحمد الخليل ٨٦٨٦.
ممـن ذهـب إلى هذا القول: الشـيخ عبد العظيم بركة، والشـيخ جاد الحـق علي جاد الحق،  ممـن ذهـب إلى هذا القول: الشـيخ عبد العظيم بركة، والشـيخ جاد الحـق علي جاد الحق،    (٢)
ينظر: حكم اإلسـالم في شهادات االسـتثمار، عبد الرحمن زعيتر ينظر: حكم اإلسـالم في شهادات االسـتثمار، عبد الرحمن زعيتر ٢٢٢٢، والفتاو اإلسالمية ، والفتاو اإلسالمية 
فـي القضايـا االقتصاديـة، كتـاب األهـرام االقتصـادي عـدد فـي القضايـا االقتصاديـة، كتـاب األهـرام االقتصـادي عـدد ١٤١٤ لعـام  لعـام ١٩٨٩١٩٨٩، ص ، ص ٥٣٥٣، ، 
والمعامالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شـبير والمعامالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شـبير ٢٢١٢٢١-٣٣٣٣٣٣، واألسـهم والسـندات ، واألسـهم والسـندات 

وأحكامها، د.  أحمد الخليل وأحكامها، د.  أحمد الخليل ٣١٠٣١٠.
ممـن قـال بهذا القـول: اللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية واإلفتاء برئاسـة سـماحة العالمة  ممـن قـال بهذا القـول: اللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية واإلفتاء برئاسـة سـماحة العالمة    (٣)
عبد العزيز بن باز. ينظر: فتاو اللجنة الدائمة عبد العزيز بن باز. ينظر: فتاو اللجنة الدائمة ٣٣٥٣٣٥/١٣١٣، ومجمع الفقه اإلسـالمي المنبثق ، ومجمع الفقه اإلسـالمي المنبثق 
عـن منظمة المؤتمر اإلسـالمي. ينظـر: قرارات وتوصيـات مجمع الفقه اإلسـالمي عـن منظمة المؤتمر اإلسـالمي. ينظـر: قرارات وتوصيـات مجمع الفقه اإلسـالمي ١٢٦١٢٦، ، 
١٢٧١٢٧، والمؤتمـر اإلسـالمي الثانـي لمجمـع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة. ينظر: األسـهم ، والمؤتمـر اإلسـالمي الثانـي لمجمـع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة. ينظر: األسـهم 
والسـندات وأحكامها، د. أحمـد الخليل والسـندات وأحكامها، د. أحمـد الخليل ٣١٥٣١٥، نقالً عن الشـبهات المعاصرة إلباحة الربا، ، نقالً عن الشـبهات المعاصرة إلباحة الربا، 

د. شوقي دنيا د. شوقي دنيا ١٤٢١٤٢، ولجنة الفتو في األزهر. ينظر: المرجع السابق وغيرها.، ولجنة الفتو في األزهر. ينظر: المرجع السابق وغيرها.
وأمـا أفـراد العلماء الذيـن قالوا بتحريم السـندات فهم أكثـر من أن يحصروا، وهم السـواد  وأمـا أفـراد العلماء الذيـن قالوا بتحريم السـندات فهم أكثـر من أن يحصروا، وهم السـواد    
األعظـم مـن علماء األمـة، ومنهم على سـبيل المثال: الشـيخ ابن باز، والشـيخ عبد الله بن األعظـم مـن علماء األمـة، ومنهم على سـبيل المثال: الشـيخ ابن باز، والشـيخ عبد الله بن 

= غديان، والشـيخ صالـح الفوزان، والشـيخ بكر أبو زيد، والشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ، غديان، والشـيخ صالـح الفوزان، والشـيخ بكر أبو زيد، والشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ، 
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
الدليل األول: أن السـندات صورة حديثة من صور عقد المضاربة، والمضاربة الدليل األول: أن السـندات صورة حديثة من صور عقد المضاربة، والمضاربة 
ا فكذا السـندات؛ لكونها صورة مسـتحدثة للمضاربة فتأخـذ حكمها(١). .  ا فكذا السـندات؛ لكونها صورة مسـتحدثة للمضاربة فتأخـذ حكمهاجائزة شـرعً جائزة شـرعً
وقالـوا فـي توجيه هـذا القيـاس: إن المضاربـة كانت موجـودة قبل اإلسـالم وأقرها وقالـوا فـي توجيه هـذا القيـاس: إن المضاربـة كانت موجـودة قبل اإلسـالم وأقرها 
النبـي  ملسو هيلع هللا ىلص ولـم يقيدهـا بشـروط معينة كما فعـل الفقهـاء باجتهادهـم لمصلحة ضبط النبـي  ملسو هيلع هللا ىلص ولـم يقيدهـا بشـروط معينة كما فعـل الفقهـاء باجتهادهـم لمصلحة ضبط 
معامـالت زمانهم، وأما في زماننا فالمشـروعات الحديثة قائمة على دراسـات علمية معامـالت زمانهم، وأما في زماننا فالمشـروعات الحديثة قائمة على دراسـات علمية 
دقيقة فنتائجها مضمونة فال بأس بتحديد مبلغ من الربح؛ ألن االحتمال بحصول ضرر دقيقة فنتائجها مضمونة فال بأس بتحديد مبلغ من الربح؛ ألن االحتمال بحصول ضرر 

لمن لم يحدد له مبلغ من الربح غير واردلمن لم يحدد له مبلغ من الربح غير وارد(٢).
ونوقش:ونوقش: بوجود فرق كبير بين المضاربة والسندات، فالمضاربة عقد شركة بين  بوجود فرق كبير بين المضاربة والسندات، فالمضاربة عقد شركة بين 
رب المال والعامل والربح بينهما بحسـب ما يتفقان عليه، والخسـارة تكون من رأس رب المال والعامل والربح بينهما بحسـب ما يتفقان عليه، والخسـارة تكون من رأس 
المال وال يتحمل المضارب شـيئًا من الخسـارة؛ ألنه قد خسر جهده وعمله، بخالف المال وال يتحمل المضارب شـيئًا من الخسـارة؛ ألنه قد خسر جهده وعمله، بخالف 
كمـا فـي فتـاو اللجنـة الدائمـة ٣٣٥٣٣٥/١٣١٣، والشـيخ محمـد أبو زهـرة. ينظر: مجلـة لواء ، والشـيخ محمـد أبو زهـرة. ينظر: مجلـة لواء  كمـا فـي فتـاو اللجنـة الدائمـة =   =
اإلسـالم، المجلد الخامس عام اإلسـالم، المجلد الخامس عام ١٩٥٢١٩٥٢، بواسـطة األسهم والسـندات وأحكامها، د. أحمد ، بواسـطة األسهم والسـندات وأحكامها، د. أحمد 
الخليل الخليل ٢٩٢٢٩٢، ود. يوسـف القرضاوي. ينظر: فقه الزكاة ، ود. يوسـف القرضاوي. ينظر: فقه الزكاة ٥٢٧٥٢٧/١، ود. عبد العزيز الخياط. ، ود. عبد العزيز الخياط. 
ينظر: الشركات في الشريعة اإلسالمية ينظر: الشركات في الشريعة اإلسالمية ٢٢٧٢٢٧/٢، ود. عمر المترك. ينظر: الربا والمعامالت ، ود. عمر المترك. ينظر: الربا والمعامالت 
المصرفية المصرفية ٣٧٤٣٧٤، ود.أحمد الخليل. ينظر: األسهم والسندات له ، ود.أحمد الخليل. ينظر: األسهم والسندات له ٣١٤٣١٤، ود. يوسف الشبيلي، ، ود. يوسف الشبيلي، 
الخدمات االسـتثمارية في المصـارف الخدمات االسـتثمارية في المصـارف ٣٥١٣٥١/٢، وجمع كبير من العلماء. ينظر لالسـتزادة: ، وجمع كبير من العلماء. ينظر لالسـتزادة: 

األسهم والسندات وأحكامها، د. أحمد الخليل األسهم والسندات وأحكامها، د. أحمد الخليل ٢٩١٢٩١، ، ٢٩٢٢٩٢.
ينظر: المصارف واألعمال المصرفية، د. غريب الجمال ينظر: المصارف واألعمال المصرفية، د. غريب الجمال ١٤٠١٤٠، والمعامالت المالية المعاصرة، ، والمعامالت المالية المعاصرة،   (١)

.٣٧٢٣٧٢   ، وصور التحايل على الربا، د. أحمد سعيد حوّ د. محمد عثمان شبير د. محمد عثمان شبير ٢٢١٢٢١، وصور التحايل على الربا، د. أحمد سعيد حوّ
 وصور التحايل على الربا، د. أحمد حو ، ينظر: األسهم والسندات، د. أحمد الخليل ٢٩٨٢٩٨، وصور التحايل على الربا، د. أحمد حو ينظر: األسهم والسندات، د. أحمد الخليل    (٢)

.٣٧٢٣٧٢، ، ٣٧٣٣٧٣
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ر السند أم لم يربح، وهذا فرع عن أصل  دِ صْ ر السند أم لم يربح، وهذا فرع عن أصل السندات فالربح فيها مضمون سواء ربح مُ دِ صْ السندات فالربح فيها مضمون سواء ربح مُ
وهو أن السند قرض، والمضاربة شركة فدل ذلك على اختالفهما في الحقيقةوهو أن السند قرض، والمضاربة شركة فدل ذلك على اختالفهما في الحقيقة(١).

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن السندات من المعامالت الحديثة التي لم يرد فيها نص فتأخذ  أن السندات من المعامالت الحديثة التي لم يرد فيها نص فتأخذ 
حكم المسكوت عنه وهو أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة فتكون مباحةحكم المسكوت عنه وهو أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة فتكون مباحة(٢).

ونوقش:ونوقش: بأن دعو كون هذه المعاملة مسكوت عنها غير مسلّم، فإن السندات  بأن دعو كون هذه المعاملة مسكوت عنها غير مسلّم، فإن السندات 
في حقيقتها قروض، والشريعة قد بينت أحكام القروضفي حقيقتها قروض، والشريعة قد بينت أحكام القروض(٣).

الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن هذه المعاملة تقوم على التراضي بين طرفيها، وهذا التراضي  أن هذه المعاملة تقوم على التراضي بين طرفيها، وهذا التراضي 
يجعل المعاملة جائزةيجعل المعاملة جائزة(٤).

ونوقش:ونوقش: بأن التراضي ال يسـوغ المحرم وال يبيحه ولو تراضى شـخصان على  بأن التراضي ال يسـوغ المحرم وال يبيحه ولو تراضى شـخصان على 
ا  ا الربا لم يكن ذلك سببًا إلباحته ولو تراضى رجل وامرأة على الزنا لم يكن ذلك مسوغً الربا لم يكن ذلك سببًا إلباحته ولو تراضى رجل وامرأة على الزنا لم يكن ذلك مسوغً

لهله(٥).
الدليـل الرابـع:الدليـل الرابـع: أن الفائدة التي يحصل عليه حامل السـند هي نوع من المكافأة  أن الفائدة التي يحصل عليه حامل السـند هي نوع من المكافأة 

   Ó   Ò   Ñ ﴿ :أو الهبـة في مقابل ما بذله للبنك من معروف، والله تعالى يقول: ﴿ أو الهبـة في مقابل ما بذله للبنك من معروف، والله تعالى يقول
ينظـر: المعامـالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شـبير ٢٢٣٢٢٣، واألسـهم والسـندات، ، واألسـهم والسـندات،  ينظـر: المعامـالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شـبير    (١)

د.  الخليل د.  الخليل ٢٩٨٢٩٨، ، ٢٩٩٢٩٩.
ينظـر: المصـارف واألعمـال المصرفيـة، د. غريـب الجمـال ١٤٢١٤٢، والمعامـالت الماليـة ، والمعامـالت الماليـة  ينظـر: المصـارف واألعمـال المصرفيـة، د. غريـب الجمـال    (٢)
المعاصـرة، د. شـبير المعاصـرة، د. شـبير ٢٢١٢٢١، واألسـهم والسـندات، د. الخليل ، واألسـهم والسـندات، د. الخليل ٣٠٤٣٠٤، وصـور التحايل على ، وصـور التحايل على 

.٣٧٣٣٧٣ الربا، د. أحمد حو الربا، د. أحمد حو
ينظر: األسهم والسندات، د. أحمد الخليل ٣٠٤٣٠٤. ينظر: األسهم والسندات، د. أحمد الخليل    (٣)

ينظـر: المعامـالت المالية المعاصرة، د. محمد شـبير ٢٢١٢٢١، وصور التحايـل على الربا، د. ، وصور التحايـل على الربا، د.  ينظـر: المعامـالت المالية المعاصرة، د. محمد شـبير    (٤)
.٣٧٣٣٧٣ أحمد حو أحمد حو

ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير ٢٢٤٢٢٤. ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير    (٥)
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

.(٢)()(١)﴾ ﴾ Ø   ×   Ö   Õ   Ô

ونوقش:ونوقش: بأن هذا من تسـمية الشيء بغير اسـمه، والواقع أن هذه األموال فوائد  بأن هذا من تسـمية الشيء بغير اسـمه، والواقع أن هذه األموال فوائد 
ربوية على القروضربوية على القروض(٣)، ومما يبرهن على ذلك أن القانون الذي ينظم السـندات جعل ، ومما يبرهن على ذلك أن القانون الذي ينظم السـندات جعل 
الفائدة ملزمة للشـركة وال يجـوز لها االمتناع عن دفعها، في حيـن أن الهبة والمكافأة الفائدة ملزمة للشـركة وال يجـوز لها االمتناع عن دفعها، في حيـن أن الهبة والمكافأة 

غير ملزمة، ويجوز للواهب الرجوع عنها ما لم تقبضغير ملزمة، ويجوز للواهب الرجوع عنها ما لم تقبض(٤).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

الدليل األول:الدليل األول: أن السندات ذات الجوائز  أن السندات ذات الجوائز – – دون فائدة دون فائدة – – تدخل في نطاق الوعد تدخل في نطاق الوعد 
ا(٥). مَّ تصبح قيمة الجائزة مباحة شرعً ابجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، ومن ثَ مَّ تصبح قيمة الجائزة مباحة شرعً بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، ومن ثَ

ونوقش:ونوقش:
بأن السندات ذات الجوائز صورة جديدة للفوائد المعطاة على السندات بأن السندات ذات الجوائز صورة جديدة للفوائد المعطاة على السندات   – –١
ا؛ وذلـك ألن البنوك عندما  ا؛ وذلـك ألن البنوك عندما فـال تخرج عن حكم القرض الـذي جر نفعً فـال تخرج عن حكم القرض الـذي جر نفعً
تحدد الفوائد الربوية حسـب نسبة مئوية محددة وال يستطيع أي بنك أن تحدد الفوائد الربوية حسـب نسبة مئوية محددة وال يستطيع أي بنك أن 
يخالـف هذه النسـبة المقررة إال بقدر ضئيل قد ال يكون وسـيلة مجدية يخالـف هذه النسـبة المقررة إال بقدر ضئيل قد ال يكون وسـيلة مجدية 
لإلغـراء، والفائـدة المحـددة نفسـها ال تكـون كافية إلغـراء صنف من لإلغـراء، والفائـدة المحـددة نفسـها ال تكـون كافية إلغـراء صنف من 
النـاس، ومـن هنا جاء التفكيـر بالجوائز، وهذه الجوائـز ال تختلف عن النـاس، ومـن هنا جاء التفكيـر بالجوائز، وهذه الجوائـز ال تختلف عن 
الفوائـد الربويـة إال في طريقة التوزيع، فهي فوائـد ربوية على القروض الفوائـد الربويـة إال في طريقة التوزيع، فهي فوائـد ربوية على القروض 

سورة النساء، اآلية: ٨٦٨٦. سورة النساء، اآلية:    (١)
ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شـبير ٢٢١٢٢١، واألسـهم والسندات، د. أحمد ، واألسـهم والسندات، د. أحمد  ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شـبير    (٢)

الخليل الخليل ٣٠٦٣٠٦، ، ٣٠٧٣٠٧.
ينظر: األسهم والسندات، د. الخليل ٣٠٧٣٠٧. ينظر: األسهم والسندات، د. الخليل    (٣)

ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير ٢٢٤٢٢٤. ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير    (٤)
ينظر: الفتاو اإلسالمية، جاد الحق علي جاد الحق ٥٣٥٣. ينظر: الفتاو اإلسالمية، جاد الحق علي جاد الحق    (٥)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٨٣٢٨٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

لكنها قسمت بطريقة جديدة، ووزعت عن طريق القرعةلكنها قسمت بطريقة جديدة، ووزعت عن طريق القرعة(١).
أن الفوائـد التي توزع هي من الربا، وقد اجتمع معه القمار فكيف يكون أن الفوائـد التي توزع هي من الربا، وقد اجتمع معه القمار فكيف يكون   – –٢

ا له؟!! هذا من أعظم التناقض(٢). ا له؟!! هذا من أعظم التناقضاجتماع القمار مع الربا مبيحً اجتماع القمار مع الربا مبيحً
أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:

الدليل األول:الدليل األول: أن السندات في حقيقتها الواقعية والقانونية أن السندات في حقيقتها الواقعية والقانونية(٣) قرض من الحامل  قرض من الحامل 
ر سـواء أكان حكومـة أو شـركة، ويترتب على هذا القـرض فائدة  ر سـواء أكان حكومـة أو شـركة، ويترتب على هذا القـرض فائدة للسـند إلـى المصدِ للسـند إلـى المصدِ
ا مـع بقاء رأس المال كامالً يسـترجعه فـي الموعد المحـدد إضافة إلى  ا مـع بقاء رأس المال كامالً يسـترجعه فـي الموعد المحـدد إضافة إلى محددة مسـبقً محددة مسـبقً
 ، ، ما  قبضـه من فوائـد، وهذا في الواقع يجمع بين ربا النسـيئة لكونه مـاالً بمال مؤجالً ما  قبضـه من فوائـد، وهذا في الواقع يجمع بين ربا النسـيئة لكونه مـاالً بمال مؤجالً

وربا الفضل لكونه ماالً بمال وزيادة، وربا القرض لكونه يقرضه ليرده بزيادةوربا الفضل لكونه ماالً بمال وزيادة، وربا القرض لكونه يقرضه ليرده بزيادة(٤).
الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن السـندات ترتـب لحاملهـا فوائـد ثابتـة دون أن يتحمل أي  أن السـندات ترتـب لحاملهـا فوائـد ثابتـة دون أن يتحمل أي 
خسـارة، وهذا يتنافى مع قواعد الشـريعة التي تجعل الغنم بالغرم والخراج بالضمان، خسـارة، وهذا يتنافى مع قواعد الشـريعة التي تجعل الغنم بالغرم والخراج بالضمان، 
فالشركة عندما تخسر فإنها ملزمة بأن تدفع لصاحب السند رأس ماله والفوائد المترتبة فالشركة عندما تخسر فإنها ملزمة بأن تدفع لصاحب السند رأس ماله والفوائد المترتبة 
ينظر: حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار، د. علي السـالوس ١٣٩١٣٩-١٤١١٤١، واألسهم ، واألسهم  ينظر: حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثمار، د. علي السـالوس    (١)

والسندات، د. أحمد الخليل والسندات، د. أحمد الخليل ٣١١٣١١.
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٢)

نـص على ذلك عدد من علمـاء القانون ومنهم: د. عبد الرزاق السـنهوري رحمه الله حيث  نـص على ذلك عدد من علمـاء القانون ومنهم: د. عبد الرزاق السـنهوري رحمه الله حيث    (٣)
ا مختلفة أخر غير الصورة المألوفة من ذلك أن تصدر شـركة  ا مختلفة أخر غير الصورة المألوفة من ذلك أن تصدر شـركة قال: «قد يتخذ القرض صورً قال: «قد يتخذ القرض صورً
أو شخص معنوي عام سندات فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي أو شخص معنوي عام سندات فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي 
مـع المقرضين، ومن اكتتب في هذه السـندات فهو مقرض للشـركة أو الشـخص المعنوي مـع المقرضين، ومن اكتتب في هذه السـندات فهو مقرض للشـركة أو الشـخص المعنوي 

بقيمة ما اكتتب فيه» الوسيط في شرح القانون المدني بقيمة ما اكتتب فيه» الوسيط في شرح القانون المدني ٤٣٧٤٣٧/٥. . 
الربـا والمعامـالت المصرفيـة، د. عمـر المتـرك ٣٧٤٣٧٤، حكـم ودائـع البنـوك وشـهادات ، حكـم ودائـع البنـوك وشـهادات  الربـا والمعامـالت المصرفيـة، د. عمـر المتـرك    (٤)
االسـتثمار، د. علي السـالوس االسـتثمار، د. علي السـالوس ١٢٠١٢٠، ، ١٢١١٢١، والمعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير ، والمعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير 

٢٢٠٢٢٠، واألسهم والسندات، د.الخليل ، واألسهم والسندات، د.الخليل ٢٩٣٢٩٣.



٢٨٤٢٨٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

عليه قبل أن يحصل أصحاب رؤوس األموال على أموالهم، وهذا عين الظلم، إذ كيف عليه قبل أن يحصل أصحاب رؤوس األموال على أموالهم، وهذا عين الظلم، إذ كيف 
.(١) ا على مال لم يضمنه ولم يربح أصالً ا على مال لم يضمنه ولم يربح أصالًيأخذ أرباحً يأخذ أرباحً

الترجيح:الترجيح:

الراجـح أن السـندات محرمـة بجميـع أنواعها، وهـذا القول هو الذي اسـتقر الراجـح أن السـندات محرمـة بجميـع أنواعها، وهـذا القول هو الذي اسـتقر 
عليه الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية والهيئات الشـرعية المعتبرة، وعليه عمل عليه الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية والهيئات الشـرعية المعتبرة، وعليه عمل 
 المصارف اإلسالمية، وأدلة هذا القول ظاهرة قوية ال مرية فيها، وأدلة األقوال األخر المصارف اإلسالمية، وأدلة هذا القول ظاهرة قوية ال مرية فيها، وأدلة األقوال األخر

ضعيفة؛ لورود المناقشات القوية عليها.ضعيفة؛ لورود المناقشات القوية عليها.
وبناء على ذلك فال يجوز للبنوك التعاونية إصدار السندات وال التعامل بها.وبناء على ذلك فال يجوز للبنوك التعاونية إصدار السندات وال التعامل بها.

فـإن قيـل: فهـل هنـاك بديـل يمكن االسـتفادة منـه في هـذا المجـال لتمويل فـإن قيـل: فهـل هنـاك بديـل يمكن االسـتفادة منـه في هـذا المجـال لتمويل 
البنوك؟البنوك؟

والجـواب:والجـواب: أن العلمـاء والباحثيـن فـي هـذا المجـال قـد طرحوا بديـالً وهي  أن العلمـاء والباحثيـن فـي هـذا المجـال قـد طرحوا بديـالً وهي 
الصكوك، وتسـمى صكوك المقارضة أو سـندات المقارضةالصكوك، وتسـمى صكوك المقارضة أو سـندات المقارضة(٢)، وهي أداة اسـتثمارية ، وهي أداة اسـتثمارية 
تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على 
ا  ا أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصً أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصً

شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيهشائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه(٣).
ينظـر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المتـرك ٣٧٤٣٧٤، والمعامالت المالية المعاصرة، ، والمعامالت المالية المعاصرة،  ينظـر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المتـرك    (١)
د. محمد شـبير د. محمد شـبير ٢٢٠٢٢٠، واألسـهم والسـندات، د. أحمد الخليل ، واألسـهم والسـندات، د. أحمد الخليل ٢٩٧٢٩٧، وصور التحايل على ، وصور التحايل على 

.٣٧١٣٧١، ، ٣٧٢٣٧٢   الربا، د. أحمد حوّ الربا، د. أحمد حوّ
ينظـر: المعامـالت المالية المعاصرة، د. محمد شـبير ٢٢٩٢٢٩، ، ٢٣٠٢٣٠، واألسـهم والسـندات، ، واألسـهم والسـندات،  ينظـر: المعامـالت المالية المعاصرة، د. محمد شـبير    (٢)

د.  الخليل د.  الخليل ٣٢٨٣٢٨.
ينظـر: قـرارات وتوصيات مجمـع الفقه اإلسـالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسـالمي ينظـر: قـرارات وتوصيات مجمـع الفقه اإلسـالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسـالمي   (٣)

.٦٧٦٧، ، ٦٨٦٨



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٨٥٢٨٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وقيـل فـي تعريفها:وقيـل فـي تعريفها: هـي الوثائق المحـددة القيمـة التي تصدر بأسـماء مالكيها  هـي الوثائق المحـددة القيمـة التي تصدر بأسـماء مالكيها 
مقابل األموال التي قدموها لصاحب المشـروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغالله مقابل األموال التي قدموها لصاحب المشـروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغالله 

وتحقيق األرباحوتحقيق األرباح(١).
ر للصك هـو المضارب  ـدِ صْ ر للصك هـو المضارب فالصكـوك تقـوم على أسـاس المضاربـة، فالـمُ ـدِ صْ فالصكـوك تقـوم على أسـاس المضاربـة، فالـمُ
أو العامـل، والمكتتبـون فيهـا هـم أرباب المـال، وحصيلـة االكتتاب هـي رأس مال أو العامـل، والمكتتبـون فيهـا هـم أرباب المـال، وحصيلـة االكتتاب هـي رأس مال 
المضاربـة، ويملك حملة الصكـوك موجودات المضاربة والحصـة المتفق عليها من المضاربـة، ويملك حملة الصكـوك موجودات المضاربة والحصـة المتفق عليها من 

الربح، ويتحملون الخسارة إن وقعتالربح، ويتحملون الخسارة إن وقعت(٢).
والصكوك أضحت بديالً مناسبًا لد بعض البنوك التي ترغب في تطبيق أحكام والصكوك أضحت بديالً مناسبًا لد بعض البنوك التي ترغب في تطبيق أحكام 

الشريعة، كما أن بعض البنوك التعاونية أصبحت تتعامل بهاالشريعة، كما أن بعض البنوك التعاونية أصبحت تتعامل بها(٣).
وقـد صـدرت الفتـاو والقـرارات المجمعية بإباحـة صكـوك المقارضةوقـد صـدرت الفتـاو والقـرارات المجمعية بإباحـة صكـوك المقارضة(٤). . 
وتطبيـق أحكام وشـروط عقـد المضاربة عليهـاوتطبيـق أحكام وشـروط عقـد المضاربة عليهـا(٥)، وال يظهر للباحث أي إشـكال في ، وال يظهر للباحث أي إشـكال في 
هـذه الصكوك، فهي إن شـاءالله بديل مناسـب يحقق للبنوك التعاونيـة توفير األموال هـذه الصكوك، فهي إن شـاءالله بديل مناسـب يحقق للبنوك التعاونيـة توفير األموال 
 ا ألحكام الشريعة بشرط االلتزام بشروط عقد المضاربة المعروفة لد ا ألحكام الشريعة بشرط االلتزام بشروط عقد المضاربة المعروفة لد مع كونه موافقً مع كونه موافقً

ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير ٢٣٠٢٣٠. ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير    (١)
ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ٢٤١٢٤١. ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة    (٢)

ينظر: ورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي في تطبيق الصيرفة اإلسـالمية،  ينظر: ورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي في تطبيق الصيرفة اإلسـالمية،    (٣)
صالح الدين الحسن الحاج عبد الله صالح الدين الحسن الحاج عبد الله ٢١٩٢١٩-٢٢١٢٢١.

المقارضة هي المضاربة. ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د.  المقارضة هي المضاربة. ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د.    (٤)
نزيه حماد نزيه حماد ٣٥٩٣٥٩.

صـدر بذلك قرار مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي. ينظر: قرارات  صـدر بذلك قرار مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي. ينظر: قرارات    (٥)
وتوصيـات مجمع الفقه اإلسـالمي وتوصيـات مجمع الفقه اإلسـالمي ٦٧٦٧-٧١٧١، والمعايير الشـرعية. ينظر: المعايير الشـرعية ، والمعايير الشـرعية. ينظر: المعايير الشـرعية 

لهيئة المحاسبة والمراجعة المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة المالية ٢٤١٢٤١-٢٤٥٢٤٥.



٢٨٦٢٨٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الفقهاءالفقهاء(١).

وقد أفاض قرار مجمع الفقه اإلسـالمي في بيان هذه الشـروط والمحترزات. ينظر: قرارات  وقد أفاض قرار مجمع الفقه اإلسـالمي في بيان هذه الشـروط والمحترزات. ينظر: قرارات    (١)
وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ٦٧٦٧-٧١٧١.

تنبيـه: هنـاك صكوك من نوع آخر، وهـي صكوك اإلجارة؛ لكني لم أقـف على بنك تعاوني  تنبيـه: هنـاك صكوك من نوع آخر، وهـي صكوك اإلجارة؛ لكني لم أقـف على بنك تعاوني    
يعمـل بهـا، ولذلك آثرت اإلعراض عن الحديث عنها هنـا، وينظر: للمزيد حولها: صكوك يعمـل بهـا، ولذلك آثرت اإلعراض عن الحديث عنها هنـا، وينظر: للمزيد حولها: صكوك 

اإلجارة، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، د. حامد ميرة.اإلجارة، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، د. حامد ميرة.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٢٨٧٢٨٧

الدعم الحكوميالدعم الحكومي

الـدول في الغالب تقوم بدور مهم لدعم التعاونيات؛ ألنها وسـيلة من وسـائل الـدول في الغالب تقوم بدور مهم لدعم التعاونيات؛ ألنها وسـيلة من وسـائل 
التنميـة فـي المجتمـع، وقد سـبق الحديث حـول جملة مـن أوجه الدعـم الحكومي التنميـة فـي المجتمـع، وقد سـبق الحديث حـول جملة مـن أوجه الدعـم الحكومي 
ا(١)، وسـيكون الحديث هنـا منصبا على الدعم ، وسـيكون الحديث هنـا منصبا على الدعم  ـا وللبنوك خصوصً اللتعاونيـات عمومً ـا وللبنوك خصوصً للتعاونيـات عمومً

المالي الذي تقدمه الحكومات للبنوك، وهو يتخذ أشكاالً متعددة على النحو اآلتي:المالي الذي تقدمه الحكومات للبنوك، وهو يتخذ أشكاالً متعددة على النحو اآلتي:

١– – الهبات التي تقدمها الحكومة للبنوك التعاونية:الهبات التي تقدمها الحكومة للبنوك التعاونية:
ولها صور:ولها صور:

الصـورة األولـى:الصـورة األولـى: أن تكون هبة مباشـرة أن تكون هبة مباشـرة(٢)، وذلك بدفع المـال للبنك التعاوني ، وذلك بدفع المـال للبنك التعاوني 
لينتفـع منـه في مجال عمله، وهذه الصورة جائزة؛ ألنه ال محذور فيها، وهذا األمر من لينتفـع منـه في مجال عمله، وهذه الصورة جائزة؛ ألنه ال محذور فيها، وهذا األمر من 
أعمال الحكومات التي ينبغي عليها القيام بها رعاية لمصالح شعوبها بشرط أن تراعي أعمال الحكومات التي ينبغي عليها القيام بها رعاية لمصالح شعوبها بشرط أن تراعي 

المصالح ودرء المفاسد في ذلك؛ ألن التصرف على الرعية منوط بالمصلحةالمصالح ودرء المفاسد في ذلك؛ ألن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة(٣).
ينظر: ص٣١٣١. ينظر: ص   (١)

ا،  ا، ، واقتصاديـات الحركـة التعاونية، بنـك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً ينظـر: ص٣٢٣٢، واقتصاديـات الحركـة التعاونية، بنـك التنمية التعاوني اإلسـالمي نموذجً ينظـر: ص   (٢)
د.  عبد القادر الرواس د.  عبد القادر الرواس ١١٠١١٠، ، ١١١١١١.

ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١٥٨١٥٨،  ،  ١٥٩١٥٩، واألشباه والنظائر البن نجيم ، واألشباه والنظائر البن نجيم ١٢٣١٢٣-١٢٦١٢٦. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي    (٣)



٢٨٨٢٨٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا مـن قيمة بعـض الخدمات التي  ـا أو إعفاءً ا مـن قيمة بعـض الخدمات التي  أن تكـون تخفيضً ـا أو إعفاءً الصـورة الثانيـة:الصـورة الثانيـة: أن تكـون تخفيضً
تقدمها الحكومة للبنوك التعاونية، وذلك مثل أن تعطي الحكومة البنك بعض المباني تقدمها الحكومة للبنوك التعاونية، وذلك مثل أن تعطي الحكومة البنك بعض المباني 
لتكون مقرا له دون أخذ األجرة عليه، أو إعفائه من بعض رسـوم الخدمات العامةلتكون مقرا له دون أخذ األجرة عليه، أو إعفائه من بعض رسـوم الخدمات العامة(١). . 
ا؛ ألنه ال محذور فيهـا، وللدولة الحـق أن تفعل ما تقتضيه  ا؛ ألنه ال محذور فيهـا، وللدولة الحـق أن تفعل ما تقتضيه وهـذه الصورة جائـزة أيضً وهـذه الصورة جائـزة أيضً

المصلحة العامة من إسقاط لبعض حقوقها أو تخفيض لها.المصلحة العامة من إسقاط لبعض حقوقها أو تخفيض لها.
الصورة الثالثة:الصورة الثالثة: أن تتنازل الدولة عن أسـهمها في البنك لتكون األسـهم للبنك  أن تتنازل الدولة عن أسـهمها في البنك لتكون األسـهم للبنك 
ا؛ ألن السهم مما تصح هبته وال يوجد محذور في  ا؛ ألن السهم مما تصح هبته وال يوجد محذور في وأعضائه، وهذه الصورة جائزة أيضً وأعضائه، وهذه الصورة جائزة أيضً

ذلك فدل على إباحته.ذلك فدل على إباحته.

٢– – القروض التي تقدمها الحكومة للبنك التعاونيالقروض التي تقدمها الحكومة للبنك التعاوني(٢):
ولها صورتان:ولها صورتان:

الصـورة األولى:الصـورة األولى: القرض الحسـن، وذلـك بأن تقدم الحكومـة للبنك ماالً ليرد  القرض الحسـن، وذلـك بأن تقدم الحكومـة للبنك ماالً ليرد 
بدله دون اشـتراط زيـادة عليه، وهذا جائز بال شـك؛ ألن القرض الحسـن مما أباحته بدله دون اشـتراط زيـادة عليه، وهذا جائز بال شـك؛ ألن القرض الحسـن مما أباحته 

الشريعة، وحثت عليه لما فيه من اإلرفاق والتيسير.الشريعة، وحثت عليه لما فيه من اإلرفاق والتيسير.
ا  ا وقد تقوم الحكومة بإقراض البنك ثم إعفائه بعد ذلك من سـداده فيكون قرضً وقد تقوم الحكومة بإقراض البنك ثم إعفائه بعد ذلك من سـداده فيكون قرضً

ا. ا.في بدايته وهبة في نهايته وهذا جائز أيضً في بدايته وهبة في نهايته وهذا جائز أيضً
ا بفائـدة، وذلك بأن تقرض الحكومة البنك مائة  ا بفائـدة، وذلك بأن تقرض الحكومة البنك مائة  أن يكون قرضً الصـورة الثانية:الصـورة الثانية: أن يكون قرضً
ألف على أن يسددها مائة وعشرين، وهذه الصورة محرمة؛ ألنها تجمع بين ربا الفضل ألف على أن يسددها مائة وعشرين، وهذه الصورة محرمة؛ ألنها تجمع بين ربا الفضل 
غ ذلك كونه بين الحكومة ورعيتها؛ ألن الحكومة  غ ذلك كونه بين الحكومة ورعيتها؛ ألن الحكومة وربا النسيئة وربا القروض، وال يُسوِّ وربا النسيئة وربا القروض، وال يُسوِّ

ينظر: ص ٢١٢١، ، ٢٢٢٢. ينظر: ص    (١)
ينظر: ص ٢١٢١، واقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس ، واقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس ١١١١١١، ، ١١٢١١٢. ينظر: ص    (٢)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٨٩٢٨٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ال يجـوز لها التعامـل بالربا كغيرها من األفـراد، بل هي مأمورة بأن تيسـر على الناس ال يجـوز لها التعامـل بالربا كغيرها من األفـراد، بل هي مأمورة بأن تيسـر على الناس 
ال  أن تعسر عليهم بالقروض الربوية.ال  أن تعسر عليهم بالقروض الربوية.

٣ – – الوكالـة بأجـر، فالحكومة تـوكل البنك بتوزيع بعـض اإلعانات واألموال الوكالـة بأجـر، فالحكومة تـوكل البنك بتوزيع بعـض اإلعانات واألموال 
علـى بعـض المزارعيـن أو الحرفييـن التعاونييـن مقابل مبلـغ محدد أو نسـبة محددة علـى بعـض المزارعيـن أو الحرفييـن التعاونييـن مقابل مبلـغ محدد أو نسـبة محددة 
يتقاضهـا البنك من الحكومةيتقاضهـا البنك من الحكومة(١)، وهذه الصـورة جائزة؛ ألن البنك وكيل عن الحكومة ، وهذه الصـورة جائزة؛ ألن البنك وكيل عن الحكومة 

في هذا العمل، وللوكيل أن يحصل على أجرة في مقابل عمله.في هذا العمل، وللوكيل أن يحصل على أجرة في مقابل عمله.

ينظر: ص١١١١١١. ينظر: ص   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٢٩١٢٩١

التبرعات من األفراد والجمعياتالتبرعات من األفراد والجمعيات
والبنوك التعاونية األخرىوالبنوك التعاونية األخرى

مـن مصادر األمـوال في البنوك التعاونية التبرعات، وهي تمليك اإلنسـان ماله مـن مصادر األمـوال في البنوك التعاونية التبرعات، وهي تمليك اإلنسـان ماله 
لغيره بغير عوضلغيره بغير عوض(١)، وتأتي هذه التبرعات من عدة جهات، فتأتي من األفراد والسـيما ، وتأتي هذه التبرعات من عدة جهات، فتأتي من األفراد والسـيما 
الموسـرين واألثريـاء الذين اقتنعوا بالثقافـة التعاونية أو عملوا مـن خاللها، كما تأتي الموسـرين واألثريـاء الذين اقتنعوا بالثقافـة التعاونية أو عملوا مـن خاللها، كما تأتي 
التبرعات من الشـركات الكبيرة والتي تطالبها الحكومـات بتقديم خدمات للمجتمع التبرعات من الشـركات الكبيرة والتي تطالبها الحكومـات بتقديم خدمات للمجتمع 
ومؤسسـاته، إضافـة إلى مـا تقدمه التعاونيـات بأنواعها من إعانـات وتبرعات للبنوك ومؤسسـاته، إضافـة إلى مـا تقدمه التعاونيـات بأنواعها من إعانـات وتبرعات للبنوك 
ا بالمبـدأ التعاونـي المعـروف «التعاون بيـن التعاونيـات»(٣)، وهذه ، وهذه  ا بالمبـدأ التعاونـي المعـروف «التعاون بيـن التعاونيـات» أخـذً التعاونيـةالتعاونيـة(٢) أخـذً

التبرعات تأتي على عدة صور:التبرعات تأتي على عدة صور:
الصورة األولى:الصورة األولى: الهبات المباشـرة من األفراد أو الجهات، وهذه الهبات مباحة  الهبات المباشـرة من األفراد أو الجهات، وهذه الهبات مباحة 

ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ١٢٧١٢٧. ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد    (١)
ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي  ينظـر: الجمعيـات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسـالمي، د. أحمد الغامدي    (٢)
٥٦٥٥٦٥، والتمويـل غيـر الرسـمي للمشـروعات الصغيـرة، د. محمـد عبد الحليـم عمر ، والتمويـل غيـر الرسـمي للمشـروعات الصغيـرة، د. محمـد عبد الحليـم عمر ١١١١، ، 
واقتصاديـات الحركـة التعاونيـة، د.عبد القـادر الـرواس واقتصاديـات الحركـة التعاونيـة، د.عبد القـادر الـرواس ١١٠١١٠، والتعاونيـات ومنظمـات ، والتعاونيـات ومنظمـات 

االعتماد على النفس، د. علي الدجوي االعتماد على النفس، د. علي الدجوي ٤١٤١. . 
ينظر: ص١٣٢١٣٢. ينظر: ص   (٣)



٢٩٢٢٩٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ويجوز للبنك االستفادة منها في أعماله، ويرجى للواهب الثواب من الله عز وجل إذا ويجوز للبنك االستفادة منها في أعماله، ويرجى للواهب الثواب من الله عز وجل إذا 
ا غير ربـوي في الجملة، وذلك  ا غير ربـوي في الجملة، وذلك كانـت النيـة خالصة لوجه اللـه تعالى، وكان البنك بنكً كانـت النيـة خالصة لوجه اللـه تعالى، وكان البنك بنكً
ألن البنـك التعاونـي لـه هدف مشـروع وهو التعـاون لتحقيـق المصالـح االقتصادية ألن البنـك التعاونـي لـه هدف مشـروع وهو التعـاون لتحقيـق المصالـح االقتصادية 
ا  ا ألعضائـه، فمـا كان معينًا على تحقيق هـذا الهدف من تبرع ونحوه فهو مشـروع أيضً ألعضائـه، فمـا كان معينًا على تحقيق هـذا الهدف من تبرع ونحوه فهو مشـروع أيضً

ويرجى لصاحبه األجر إن شاء الله.ويرجى لصاحبه األجر إن شاء الله.
د سـؤال وهو أن بعض األفراد والشـركات يعملون في أنشـطة محرمة  رِ د سـؤال وهو أن بعض األفراد والشـركات يعملون في أنشـطة محرمة وهنـا يَ رِ وهنـا يَ
أو  مشبوهة ثم يتبرعون للبنك التعاوني، أو تكون شركة ذات نشاط مباح لكنها كسبت أو  مشبوهة ثم يتبرعون للبنك التعاوني، أو تكون شركة ذات نشاط مباح لكنها كسبت 
بعض األموال المحرمة فتتخلص منها بإعطائها للتعاونيات فهل يجوز للبنك التعاوني بعض األموال المحرمة فتتخلص منها بإعطائها للتعاونيات فهل يجوز للبنك التعاوني 

أن يأخذها؟أن يأخذها؟
والجواب على ذلك أن يقال:والجواب على ذلك أن يقال:

ال مانـع مـن أخذ البنـك التعاوني لهـذه األمـوال المشـبوهة أو المحرمة على ال مانـع مـن أخذ البنـك التعاوني لهـذه األمـوال المشـبوهة أو المحرمة على 
سبيل التخلص ما لم تكن محرمة لعينها كالخمر والخنزير، وأما المحرم لكسبه كالربا سبيل التخلص ما لم تكن محرمة لعينها كالخمر والخنزير، وأما المحرم لكسبه كالربا 

والرشوة فال مانع من أخذهوالرشوة فال مانع من أخذه(١)، وذلك لألسباب اآلتية:، وذلك لألسباب اآلتية:
أن الفقهـاء قد نصوا على وجـوب التخلص من المال المحرم، وهذا ما  أن الفقهـاء قد نصوا على وجـوب التخلص من المال المحرم، وهذا ما -   -١
دلت عليه نصوص الكتاب والسـنة، وقـد ذكر الفقهاء دلت عليه نصوص الكتاب والسـنة، وقـد ذكر الفقهاء – – رحمهم  الله رحمهم  الله – – 
أن هـذا المـال يصـرف فـي مصالـح المسـلمين، وال شـك أن البنـوك أن هـذا المـال يصـرف فـي مصالـح المسـلمين، وال شـك أن البنـوك 
التعاونية من مصالح المسـلمين التي ينتفع منها فئام من الناس وتتحقق التعاونية من مصالح المسـلمين التي ينتفع منها فئام من الناس وتتحقق 

بها مصالحهمبها مصالحهم(٢).
 ومجموع فتاو ، ينظر: إحياء علوم الديـن للغزالي ١١٩١١٩/٢، والذخيرة للقرافي ، والذخيرة للقرافي ٣٢٢٣٢٢/١٣١٣، ومجموع فتاو ينظر: إحياء علوم الديـن للغزالي    (١)

شيخ اإلسالم ابن تيمية شيخ اإلسالم ابن تيمية ٢٧٦٢٧٦/٢٩٢٩، ، ٣٢٠٣٢٠، وبدائع الفوائد البن القيم ، وبدائع الفوائد البن القيم ١٢٥٣١٢٥٣/٣، ، ١٢٥٤١٢٥٤.
ينظر: المال المختلط، دراسة فقهية تطبيقية، رائد الشعالن ٢٢٠٢٢٠، ، ٢٢١٢٢١. ينظر: المال المختلط، دراسة فقهية تطبيقية، رائد الشعالن    (٢)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٩٣٢٩٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن المال المحرم لكسبه إنما يحرم على مكتسبه ال على آخذه على سبيل أن المال المحرم لكسبه إنما يحرم على مكتسبه ال على آخذه على سبيل   – –٢
الهبة أو التخلص أو نحو ذلك، ويدل لذلك حديث عائشة الهبة أو التخلص أو نحو ذلك، ويدل لذلك حديث عائشة – – رضي  الله رضي  الله 
ق عليهـا بلحـم وأهـدت منه لعائشـة  – –  ـدِّ ق عليهـا بلحـم وأهـدت منه لعائشـة  وفيـه: أن بريـرة تُصُ ـدِّ عنهـا عنهـا – – وفيـه: أن بريـرة تُصُ
رضي  اللـه عنها رضي  اللـه عنها – – فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: «هو لها صدقة ولنا هديـة»«هو لها صدقة ولنا هديـة»(١)، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ال تحل له الصدقة، وكان هذا المال صدقة لبريرة لكنها أهدت منه لبيت ال تحل له الصدقة، وكان هذا المال صدقة لبريرة لكنها أهدت منه لبيت 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فجعـل النبي ملسو هيلع هللا ىلص تبدل سـبب الملك سـببًا لإلباحة، ولذلك النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فجعـل النبي ملسو هيلع هللا ىلص تبدل سـبب الملك سـببًا لإلباحة، ولذلك 
أخـذ الفقهاء من هذا الحديث وغيره قاعدة جليلة وهي أن تبدل الملك أخـذ الفقهاء من هذا الحديث وغيره قاعدة جليلة وهي أن تبدل الملك 
قائـم مقام تبدل العينقائـم مقام تبدل العين(٢)، وهـذا يدل على أنه يجوز للبنك التعاوني أخذ ، وهـذا يدل على أنه يجوز للبنك التعاوني أخذ 
المـال المحـرم أو المشـبوه ليكون محل انتفـاع ألعضاء البنـك ولبقية المـال المحـرم أو المشـبوه ليكون محل انتفـاع ألعضاء البنـك ولبقية 

المجتمع.المجتمع.
ا من بعض الجهات أو الشـركات التي  ا من بعض الجهات أو الشـركات التي فإن قال قائل: إن التعاونيات تتلقى دعمً فإن قال قائل: إن التعاونيات تتلقى دعمً

يقوم عليها الكفار، فهل تقبل هذه الهبات؟يقوم عليها الكفار، فهل تقبل هذه الهبات؟
والجـواب أنـه ال مانع من أخـذ هذه التبرعـات والهبات من الكفار بشـرط أن والجـواب أنـه ال مانع من أخـذ هذه التبرعـات والهبات من الكفار بشـرط أن 
يكون جانبهم مأمونًا وأال يكون في أخذها ضرر يلحق المسـلمين من إذالل أو طلب يكون جانبهم مأمونًا وأال يكون في أخذها ضرر يلحق المسـلمين من إذالل أو طلب 

فعل محرم أو فرض شروط محرمة ونحو ذلكفعل محرم أو فرض شروط محرمة ونحو ذلك(٣).
رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية ١٥٥١٥٥/٣ برقم  برقم ٢٥٧٨٢٥٧٨، ومسـلم، كتاب الزكاة، ، ومسـلم، كتاب الزكاة،  رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية    (١)
بـاب إباحـة الهديـة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ولبني هاشـم وبني المطلـب وإن كان المهـدي ملكها بطريق بـاب إباحـة الهديـة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ولبني هاشـم وبني المطلـب وإن كان المهـدي ملكها بطريق 

الصدقة الصدقة ١١٩١١٩/٣، ، ١٢٠١٢٠ برقم  برقم ١٠٧٥١٠٧٥.
ينظـر: ترتيـب الآللـئ لناظـر زاده ٢٦٤٢٦٤/١، وشـرح القواعـد الفقهية، أحمـد الزرقا ، وشـرح القواعـد الفقهية، أحمـد الزرقا ٤٦٧٤٦٧، ،  ينظـر: ترتيـب الآللـئ لناظـر زاده    (٢)

والممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري والممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري ٤٠٥٤٠٥.
ينظـر: قـرارات المجمع الفقهي اإلسـالمي بمكـة المكرمة ٢٢٥٢٢٥، وفقه النـوازل، د. محمد ، وفقه النـوازل، د. محمد  ينظـر: قـرارات المجمع الفقهي اإلسـالمي بمكـة المكرمة    (٣)
الجيزانـي الجيزانـي ٤٩٦٤٩٦/٤، وأحـكام عالقـة المسـلم بالكافر فـي العبادات والعقوبـات واألطعمة ، وأحـكام عالقـة المسـلم بالكافر فـي العبادات والعقوبـات واألطعمة 

والقضاء، د. عيسى العيسى والقضاء، د. عيسى العيسى ٣٢٥٣٢٥/١، ، ٦٦٣٦٦٣/٢-٦٦٩٦٦٩.



٢٩٤٢٩٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وقـد تضافـرت النصوص الشـرعية بقبـول هبة الكافـر وهديته، ومـن ذلك أن وقـد تضافـرت النصوص الشـرعية بقبـول هبة الكافـر وهديته، ومـن ذلك أن 
ا(١). بِلَ هدايا اليهود وهدايا الملوك وكانوا كفارً االنبي  ملسو هيلع هللا ىلص قَ بِلَ هدايا اليهود وهدايا الملوك وكانوا كفارً النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قَ

وأمـا التبرعات والخدمات المجانيـة التي تقدمها التعاونيـات للبنك التعاوني وأمـا التبرعات والخدمات المجانيـة التي تقدمها التعاونيـات للبنك التعاوني 
فهـي مـن التعاون على الخيـر، وفيها تكافـل بين هـذه التعاونيات، إضافـة إلى كونها فهـي مـن التعاون على الخيـر، وفيها تكافـل بين هـذه التعاونيات، إضافـة إلى كونها 
ا وال مانع من  ـا، والشـريعة تحث على التبرع، وبنـاء على ذلك فهي مباحة شـرعً ا وال مانع من تبرعً ـا، والشـريعة تحث على التبرع، وبنـاء على ذلك فهي مباحة شـرعً تبرعً

أخذها وانتفاع البنك بها.أخذها وانتفاع البنك بها.

من ذلك أن أكيدر دومة أهد إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثوب حرير، رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة،  من ذلك أن أكيدر دومة أهد إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثوب حرير، رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة،    (١)
ا أن يهودية  ا أن يهودية ، ومن ذلك أيضً باب تحريم اسـتعمال إناء الذهب والفضة باب تحريم اسـتعمال إناء الذهب والفضة ١٤٢١٤٢/٦ برقم  برقم ٢٠٧١٢٠٧١، ومن ذلك أيضً
أتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بشـاة مسمومة فأكل منها، فقيل: أال نقتلها؟ قال: ال، الحديث رواه البخاري، أتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بشـاة مسمومة فأكل منها، فقيل: أال نقتلها؟ قال: ال، الحديث رواه البخاري، 
كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشـركين كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشـركين ١٦٣١٦٣/٣ برقم  برقم ٢٦١٦٢٦١٦، ومسلم، كتاب السالم، ، ومسلم، كتاب السالم، 

باب السم باب السم ١٤١٤/٧ – – ١٥١٥ برقم  برقم ٢١٩٠٢١٩٠.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

صيغ االستثمار في البنوك التعاونية

وفيه خمسة مباحث: وفيه خمسة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: اإلقراض. اإلقراض.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: االستثمار في األوراق المالية. االستثمار في األوراق المالية.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: خصم األوراق التجارية. خصم األوراق التجارية.

المبحث الرابع:المبحث الرابع: إدارة إصدار أسهم الجمعيات التعاونية الجديدة. إدارة إصدار أسهم الجمعيات التعاونية الجديدة.
المبحث الخامس:المبحث الخامس: الوساطة التجارية. الوساطة التجارية.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٢٩٧٢٩٧

اإلقراضاإلقراض

المطلب األول: اإلقراض بفائدةالمطلب األول: اإلقراض بفائدة
القرض في الشـريعة موضـوع لإلرفاق فهو: دفع مال لمـن ينتفع به ويرد بدله، القرض في الشـريعة موضـوع لإلرفاق فهو: دفع مال لمـن ينتفع به ويرد بدله، 
ا ومنها التعاونية ال تقدم هذه القروض على سبيل اإلقراض الحسن  ا ومنها التعاونية ال تقدم هذه القروض على سبيل اإلقراض الحسن لكن البنوك عمومً لكن البنوك عمومً
بـل تحصـل على فوائد في مقابل هـذه القروض، ولذلك اعتُبـرت القروض من صيغ بـل تحصـل على فوائد في مقابل هـذه القروض، ولذلك اعتُبـرت القروض من صيغ 
االستثمار في البنوك، وانتقلت من اإلرفاق إلى المعاوضة، وأصبحت من أكبر مصادر االستثمار في البنوك، وانتقلت من اإلرفاق إلى المعاوضة، وأصبحت من أكبر مصادر 
الدخل في البنوك التجارية والتعاونيةالدخل في البنوك التجارية والتعاونية(١)، وتمتاز البنوك التعاونية في الغالب بانخفاض ، وتمتاز البنوك التعاونية في الغالب بانخفاض 

نسبة الفائدة، وأن القروض تقدم لألعضاء في البنك التعاوني دون غيرهمنسبة الفائدة، وأن القروض تقدم لألعضاء في البنك التعاوني دون غيرهم(٢).
ا فتكون قروضه محصـورة في نطاق  ا فتكون قروضه محصـورة في نطاق والبنـك التعاونـي إما أن يكـون متخصصً والبنـك التعاونـي إما أن يكـون متخصصً
تخصصـه، فالبنـك التعاونـي الزراعـي يقدم قروضـه لألعضـاء المزارعيـن، والبنك تخصصـه، فالبنـك التعاونـي الزراعـي يقدم قروضـه لألعضـاء المزارعيـن، والبنك 
ينظـر: البنـوك التعاونيـة، اإلمـام ٦٣٦٣، ، ١١١١١١، ، ٣١٢٣١٢، ، ٣١٣٣١٣، واالدخـار واالئتمـان التعاوني، ، واالدخـار واالئتمـان التعاوني،  ينظـر: البنـوك التعاونيـة، اإلمـام    (١)

د.كمال أبو الخير د.كمال أبو الخير ٥٣٥٥٣٥، ، ٢٦٢٦، ، ٢٧٢٧.
Co-operatives Uk John-Paul Flintoff p27-26.Co-operatives Uk John-Paul Flintoff p27-26.  

Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p22.Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p22.  

Cooperatives UK John-Paul Flintoff p 26 - 27Cooperatives UK John-Paul Flintoff p 26 - 27 :ينظر ينظر:    (٢)
واالدخار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخير ٥٣٥٥٣٥، ، ٥٦٤٥٦٤. واالدخار واالئتمان التعاوني د. كمال أبو الخير    



٢٩٨٢٩٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التعاونـي الصناعي يقـدم قروضه للصناع.. وهكـذاالتعاونـي الصناعي يقـدم قروضه للصناع.. وهكـذا(١)، أو يكون البنـك التعاوني غير ، أو يكون البنـك التعاوني غير 
متخصص، وهذا النوع من البنوك يقرض عدة جهات وهي:متخصص، وهذا النوع من البنوك يقرض عدة جهات وهي:

األفـراد التعاونيـون ممـن هم أعضاء فـي البنـك التعاونـي أو الجمعية األفـراد التعاونيـون ممـن هم أعضاء فـي البنـك التعاونـي أو الجمعية   – –١
التعاونية ذات العضوية في البنك.التعاونية ذات العضوية في البنك.

المنظمات التعاونية من جمعيات وبنوك ونحوها.المنظمات التعاونية من جمعيات وبنوك ونحوها.  – –٢
الحكومات أو بعض الجهات التابعة لها(٢). الحكومات أو بعض الجهات التابعة لها-   -٣

الجمعيات الخيريةالجمعيات الخيرية(٣).  – –٤
واإلقراض بفائدة محرم بإجماع علماء المسلمين، وقد دلت األدلة الكثيرة على واإلقراض بفائدة محرم بإجماع علماء المسلمين، وقد دلت األدلة الكثيرة على 
ا فهو ربا(٥). وال يبرر ذلك كون البنك . وال يبرر ذلك كون البنك  ا فهو ربا، والقاعدة المقررة أن كل قـرض جر نفعً ذلكذلك(٤)، والقاعدة المقررة أن كل قـرض جر نفعً
ا؛ ألن أعضاء البنك  ا لألموال أو أنه بنك تعاوني بل ذلك يزيد الربا شناعة وقبحً ا؛ ألن أعضاء البنك محتاجً ا لألموال أو أنه بنك تعاوني بل ذلك يزيد الربا شناعة وقبحً محتاجً
التعاونـي غالبًا أشـخاص محتاجون، فأخـذ الفائدة عليهم اسـتغالل لحاجتهم وظلم التعاونـي غالبًا أشـخاص محتاجون، فأخـذ الفائدة عليهم اسـتغالل لحاجتهم وظلم 
لهملهم(٦). وقد شـددت الشـريعة في ربا القروض لما فيه من استغالل حاجة المحتاجين . وقد شـددت الشـريعة في ربا القروض لما فيه من استغالل حاجة المحتاجين 

Managing District Central Cooperative bank p 3 - 4Managing District Central Cooperative bank p 3 - 4 :ينظر ينظر:    (١)
والبنوك التعاونية، اإلمام ٣١٣٣١٣. والبنوك التعاونية، اإلمام    

.Co-operatives UK John-Paul Flintoff p18Co-operatives UK John-Paul Flintoff p18ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام ٦٣٦٣، و، و ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام    (٢)
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٣)

سبق بيان ذلك ص٢٦٠٢٦٠. .  سبق بيان ذلك ص   (٤)
هذه القاعدة أصلها مروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، واختلف أهل الحديث في صحة إسـناد  هذه القاعدة أصلها مروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، واختلف أهل الحديث في صحة إسـناد    (٥)
هذه الروايات، وقد عمل الفقهاء في كافة المذاهب بهذه القاعدة وسـاروا عليها. ينظر على هذه الروايات، وقد عمل الفقهاء في كافة المذاهب بهذه القاعدة وسـاروا عليها. ينظر على 
سـبيل المثال: بدائـع الصنائع سـبيل المثال: بدائـع الصنائع ٥١٨٥١٨/٦، وحاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير ، وحاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير ٢٢٥٢٢٥/٣، ، 
ونهايـة المطلـب للجوينـي ونهايـة المطلـب للجوينـي ٤٥٢٤٥٢/٥، المغنـي ، المغنـي ٤٣٦٤٣٦/٦، والمنفعـة في القـرض د. عبد الله ، والمنفعـة في القـرض د. عبد الله 

.٢٤٥٢٤٥ وصور التحايل على الربا، د. أحمد حو ، العمراني العمراني ١١٢١١٢-١١٧١١٧، وصور التحايل على الربا، د. أحمد حو
ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٩٣٤٩٣. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (٦)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٢٩٩٢٩٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والفقراء، وغلق باب اإلرفاق والمعروف.والفقراء، وغلق باب اإلرفاق والمعروف.
فإن قيل: البنوك التعاونية نشأت في أساسها لمحاربة الربا ومساعدة المحتاجين فإن قيل: البنوك التعاونية نشأت في أساسها لمحاربة الربا ومساعدة المحتاجين 
مـن الفقراء ومتوسـطي الدخل فكيف تقـرض بفائدة مع أن القـرض بفائدة من أجلى مـن الفقراء ومتوسـطي الدخل فكيف تقـرض بفائدة مع أن القـرض بفائدة من أجلى 

صور الربا؟صور الربا؟
والجـواب:والجـواب: أن البنوك التعاونية نشـأت فـي بالد أوروبا وتأثـرت بظروف تلك  أن البنوك التعاونية نشـأت فـي بالد أوروبا وتأثـرت بظروف تلك 
البـالد والفكر االقتصادي الموجود فيها، والذي يقـوم على فكرة أن الربا الذي ينبغي البـالد والفكر االقتصادي الموجود فيها، والذي يقـوم على فكرة أن الربا الذي ينبغي 
ا مضاعفة، وأما الفائدة  ا مضاعفة، وأما الفائدة اجتنابه هو الربا الفاحش الذي يسـتوفي فيه الدائن حقه أضعافً اجتنابه هو الربا الفاحش الذي يسـتوفي فيه الدائن حقه أضعافً
المعتدلـة - كمـا يقولـون - فال مانع منها؛ ألنها ليسـت اسـتغالالً للمحتاج وال تنمي المعتدلـة - كمـا يقولـون - فال مانع منها؛ ألنها ليسـت اسـتغالالً للمحتاج وال تنمي 
الثـروات بطريقـة ظالمةالثـروات بطريقـة ظالمة(١)، وبناء على ذلك فكثير من البنوك التعاونية تتعامل بالربا إذا ، وبناء على ذلك فكثير من البنوك التعاونية تتعامل بالربا إذا 

كانت الفائدة قليلة وتحاربه إذا كانت الفائدة كثيرة!! كانت الفائدة قليلة وتحاربه إذا كانت الفائدة كثيرة!! (٢)
وهـذه الشـبهة التـي ذكروها احتـج لها بعـض االقتصادييـن المسـلمين بقوله وهـذه الشـبهة التـي ذكروها احتـج لها بعـض االقتصادييـن المسـلمين بقوله 

   Ä    Ã    ÂÁ    À    ¿    ¾    ½    ¼    »    º ﴿ ﴿ تعالـى:  تعالـى: 
Ç Æ   Å ﴾  ﴾ (٣). قالـوا: فاآلية تدل على تحريم الربا المضاعف دون المعتدل . قالـوا: فاآلية تدل على تحريم الربا المضاعف دون المعتدل 

أو  اليسيرأو  اليسير(٤).
 Cooperative banks inCooperative banks in ، ،ينظـر: االدخـار واالئتمـان التعاونـي، د. كمـال أبـو الخيـر ١٢٥١٢٥ ينظـر: االدخـار واالئتمـان التعاونـي، د. كمـال أبـو الخيـر    (١)

.Europe Wim Fonteyne p9Europe Wim Fonteyne p9
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والفائـدة والربا شـبهات وتبريـرات معاصرة، د. خالـد المشـعل ٢٨٣٢٨٣، ، ٢٨٤٢٨٤، والجامع في ، والجامع في  والفائـدة والربا شـبهات وتبريـرات معاصرة، د. خالـد المشـعل    

أصول الربا، رفيق المصري أصول الربا، رفيق المصري ٢٥٩٢٥٩.
المراجع السابقة. المراجع السابقة.   (٢)

سورة آل عمران، اآلية: ١٣٠١٣٠. سورة آل عمران، اآلية:    (٣)
ينظـر: الفائـدة والربـا شـبهات وتبريـرات، د. خالـد المشـعل ٢٨٣٢٨٣، والربـا والمعامـالت ، والربـا والمعامـالت  ينظـر: الفائـدة والربـا شـبهات وتبريـرات، د. خالـد المشـعل    (٤)

المصرفية، د. عمر المترك المصرفية، د. عمر المترك ١٩٦١٩٦ – – ١٩٧١٩٧، والجامع في أصول الربا، رفيق المصري ، والجامع في أصول الربا، رفيق المصري ٢٥٩٢٥٩.



٣٠٠٣٠٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:
الوجه األول:الوجه األول: أن هذا القول لم يقل به أحد من علماء األمة المعتبرين، فهو قول  أن هذا القول لم يقل به أحد من علماء األمة المعتبرين، فهو قول 

شاذ مخالف إلجماع األمة على تحريم الربا قليله وكثيرهشاذ مخالف إلجماع األمة على تحريم الربا قليله وكثيره(١).
الوجـه الثانـي:الوجـه الثانـي: أن آيـات تحريم الربا في سـورة البقـرة وهي من آخـر ما نزل من  أن آيـات تحريم الربا في سـورة البقـرة وهي من آخـر ما نزل من 

القـرآنالقـرآن(٢)، وهي قوله تعالـى: ﴿ ، وهي قوله تعالـى: ﴿ z   y   x   w   v   u   }   |   {   ~   ے   
   ±    °    ¯    ®    ¬«    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡
̧ ﴾ ﴾(٣). واآليـات صريحة فـي تحريم الربا دون . واآليـات صريحة فـي تحريم الربا دون     ¶   μ   ´   ³   ²
تفريق بين قليل و كثير بل هي دالة على تحريم القليل لقوله: ﴿ تفريق بين قليل و كثير بل هي دالة على تحريم القليل لقوله: ﴿ z   }   | ﴾ أي ذروا أي  ﴾ أي ذروا أي 
شـيء بقي من الربا فهي عامة تشـمل القليل والكثير، وقوله: ﴿ شـيء بقي من الربا فهي عامة تشـمل القليل والكثير، وقوله: ﴿ °   ±   ² ﴾  ﴾ 
ا؛ ألن الفائدة اليسيرة ليست من رأس المال وإنما هي زيادة بال شك فهي  ا؛ ألن الفائدة اليسيرة ليست من رأس المال وإنما هي زيادة بال شك فهي يؤكد ذلك أيضً يؤكد ذلك أيضً

محرمة ال يجوز أخذها؛ ألن الله محرمة ال يجوز أخذها؛ ألن الله – – عز وجل عز وجل – – لم يبح إال رؤوس األموال فقطلم يبح إال رؤوس األموال فقط(٤).
   À    ¿    ¾    ½ ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  القيـد  أن    ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  القيـد  أن  الثالـث:  الثالـث:الوجـه  الوجـه 
Á ﴾ خـرج مخـرج الغالب؛ ألن أهـل الجاهلية كانـوا يقرضون بالربـا ثم إذا  ﴾ خـرج مخـرج الغالب؛ ألن أهـل الجاهلية كانـوا يقرضون بالربـا ثم إذا 
ا مضاعفة،  ا مضاعفة، حـل األجـل قالوا للمدين: تقضـي أم تربي؟ فيتضاعف عليه الديـن أضعافً حـل األجـل قالوا للمدين: تقضـي أم تربي؟ فيتضاعف عليه الديـن أضعافً
فجـاءت اآلية لبيان ذلك والتشـنيع عليـه، وعلماء األصول يقولـون إن القيد إذا خرج فجـاءت اآلية لبيان ذلك والتشـنيع عليـه، وعلماء األصول يقولـون إن القيد إذا خرج 

ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك ١٩٩١٩٩. ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. عمر المترك    (١)
ورد ذلك عن عمر بن الخطاب – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – كما في سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، كما في سنن ابن ماجه، كتاب التجارات،  ورد ذلك عن عمر بن الخطاب    (٢)
بـاب التغليظ في الربا بـاب التغليظ في الربا ٧٣٧٣/٣ رقم  رقم ٢٢٧٦٢٢٧٦، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ٣١٢٣١٢، ، 
وورد ذلـك عـن ابـن عباس وورد ذلـك عـن ابـن عباس – – رضي اللـه عنهما رضي اللـه عنهما – – كمـا رواه البخاري فـي صحيحه، كتاب كمـا رواه البخاري فـي صحيحه، كتاب 

.(.(٣٢٣٢/٦، ، ٣٣٣٣ ﴾  ﴾ Î   Í   Ì   Ë   Ê   É ﴿ ،التفسير، ﴿ التفسير
سورة البقرة، اآليتان: ٢٧٨٢٧٨، ، ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، اآليتان:    (٣)

ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ٤٩٧٤٩٧/٢. ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير    (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٠١٣٠١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

مخرج الغالب فال مفهوم لهمخرج الغالب فال مفهوم له(١)، وهذا األسلوب منتشر في الكتاب والسنة وذلك كقوله ، وهذا األسلوب منتشر في الكتاب والسنة وذلك كقوله 
رَ القيد هنا  رَ القيد هنا . فإن ذِكْ تعالى: ﴿ تعالى: ﴿ k   j   i   h   g   f ﴾ ﴾(٢). فإن ذِكْ
﴿ ﴿ i   h ﴾ ليس شـرطًا، وال يعني ذلك أن ربيبة الرجل ال تحرم عليه إال إذا  ﴾ ليس شـرطًا، وال يعني ذلك أن ربيبة الرجل ال تحرم عليه إال إذا 
كانـت فـي حجره بل الربيبة حرام على زوج أمها سـواء أكانت في حجره أم ال، ولكن كانـت فـي حجره بل الربيبة حرام على زوج أمها سـواء أكانت في حجره أم ال، ولكن 
اآليـة ذكـرت ﴿ اآليـة ذكـرت ﴿ i   h ﴾ هنا ألن الغالب على الربيبـة أن تكون مع أمها عند  ﴾ هنا ألن الغالب على الربيبـة أن تكون مع أمها عند 
زوج األمزوج األم(٣)، والحاصـل مـن هذا أن القيد في قولـه تعالى: ﴿ ، والحاصـل مـن هذا أن القيد في قولـه تعالى: ﴿ Á   À ﴾ ال  ﴾ ال 

مفهوم له، فالربا حرام قليله وكثيره.مفهوم له، فالربا حرام قليله وكثيره.
الوجـه الرابـع:الوجـه الرابـع: أن قاعدة الشـريعة العامة أنـه ال يوجد محرم يحـرم كثيره دون  أن قاعدة الشـريعة العامة أنـه ال يوجد محرم يحـرم كثيره دون 
قليلـه، فالخمـر حرام كثيره وقليلـه، والزنا كذلك، والربا كذلك وهكذا إال ما اسـتثني قليلـه، فالخمـر حرام كثيره وقليلـه، والزنا كذلك، والربا كذلك وهكذا إال ما اسـتثني 

كيسير الغرركيسير الغرر(٤)، ويسير الحرير.، ويسير الحرير.
الوجه الخامس:الوجه الخامس: ذكر بعض العلماء المتأخرين أن تحريم الربا مر بأربع مراحل ذكر بعض العلماء المتأخرين أن تحريم الربا مر بأربع مراحل(٥):

المرحلـة األولـى:المرحلـة األولـى: قولـه تعالـى: ﴿  قولـه تعالـى: ﴿ |   {   ~   ے   ¡   ¢   £   ¤   ¥   
̈ ﴾ ﴾(٦)، وهي آية مكية أشـارت إلى كـون الربا غير مرغوب فيه وال مبارك ، وهي آية مكية أشـارت إلى كـون الربا غير مرغوب فيه وال مبارك     §   ¦

لمتعاطيه، لكن اآلية لم تصرح بالتحريملمتعاطيه، لكن اآلية لم تصرح بالتحريم(٧).
ينظـر: اإلحكام لآلمـدي ١٢٤١٢٤/٣، ، ١٢٥١٢٥، وشـرح الكوكـب المنير البن النجـار ، وشـرح الكوكـب المنير البن النجـار ٤٩٠٤٩٠/٣، ،  ينظـر: اإلحكام لآلمـدي    (١)

والمسودة آلل تيمية والمسودة آلل تيمية ٣٦٢٣٦٢، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للهندي ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للهندي ٤١٤٤١٤/١.
سورة النساء، اآلية: ٢٣٢٣. سورة النساء، اآلية:    (٢)

ينظر: شرح الكوكب المنير ينظر: شرح الكوكب المنير ٤٩٠٤٩٠/٣، والربا والمعامالت المصرفية، د. المترك ، والربا والمعامالت المصرفية، د. المترك ١٩٧١٩٧، ، ١٩٨١٩٨.  (٣)
ينظر: الجامع في أصول الربا، رفيق المصري ٢٦٠٢٦٠. ينظر: الجامع في أصول الربا، رفيق المصري    (٤)

قال بذلك العالمة محمد عبد الله دراز رحمه الله، ونقله عنه أحمد المراغي في تفسيره قال بذلك العالمة محمد عبد الله دراز رحمه الله، ونقله عنه أحمد المراغي في تفسيره ٥٩٥٩/٣، ،   (٥)
كما بين ذلك الدكتور عمر المترك رحمه الله في كتابه: الربا والمعامالت المصرفية كما بين ذلك الدكتور عمر المترك رحمه الله في كتابه: الربا والمعامالت المصرفية ٢٠٠٢٠٠.

سورة الروم، اآلية: ٣٩٣٩. سورة الروم، اآلية:    (٦)
ينظـر: الربـا والمعامالت المصرفيـة، د. المتـرك ينظـر: الربـا والمعامالت المصرفيـة، د. المتـرك ٢٠٠٢٠٠، والفائدة والربا شـبهات وتبريرات ، والفائدة والربا شـبهات وتبريرات   (٧) =



٣٠٢٣٠٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المرحلة الثانية:المرحلة الثانية: قولـه تعالى: ﴿  قولـه تعالى: ﴿ ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   
©   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª ﴾ ﴾(١). وهـي آيـة مدنية . وهـي آيـة مدنية 

ا  ا دلـت على تحريم الربـا على اليهود، فاآلية تهيئ النفوس لتحريم الربا كما كان محرمً دلـت على تحريم الربـا على اليهود، فاآلية تهيئ النفوس لتحريم الربا كما كان محرمً
على اليهود.على اليهود.

 . .(٢)﴾ ﴾ Á   À   ¿   ¾   ½ ﴿ :المرحلـة الثالثـة:المرحلـة الثالثـة: قولـه تعالـى: ﴿  قولـه تعالـى
واآليـة مدنية لكن التحريم فيها انصب على الواقع الجاهلي القائم على الربا الفاحش واآليـة مدنية لكن التحريم فيها انصب على الواقع الجاهلي القائم على الربا الفاحش 

والذي تكرهه النفوس السوية.والذي تكرهه النفوس السوية.
   }   |   {   z   y   x   w   v   u ﴿ :المرحلـة الرابعة:المرحلـة الرابعة: قوله تعالى: ﴿  قوله تعالى
~   ے   ¡   ¢   £ ﴾ ﴾(٣). فهـذه اآليـة مـن آخر مـا نزل من القـرآن، وفيها تحريم . فهـذه اآليـة مـن آخر مـا نزل من القـرآن، وفيها تحريم 
حاسـم للربا قليله وكثيرهحاسـم للربا قليله وكثيره(٤)، فالمقصود أن التشـريع اسـتقر على تحريم الربا بأنواعه، ، فالمقصود أن التشـريع اسـتقر على تحريم الربا بأنواعه، 
ا، ويعد السـابق  ك ما سـبق لما نزل أخيرً ا في التحريم فيُتْرَ ا، ويعد السـابق وصار ما نزل قبل ذلك تدرجً ك ما سـبق لما نزل أخيرً ا في التحريم فيُتْرَ وصار ما نزل قبل ذلك تدرجً

ا. ا.مؤوالً أو منسوخً مؤوالً أو منسوخً
فهـذه األوجـه الخمسـة تبيـن تهافـت هـذه الشـبهة، وأنـه ال يصح القـول بها فهـذه األوجـه الخمسـة تبيـن تهافـت هـذه الشـبهة، وأنـه ال يصح القـول بها 
معاصرة د. خالد المشـعل٢٨٥٢٨٥، واآلية الكريمة قد اختلف فيها المفسرون، فمنهم من جعلها ، واآلية الكريمة قد اختلف فيها المفسرون، فمنهم من جعلها  معاصرة د. خالد المشـعل=   =
في الربا المعروف فيكون ذكرها هنا مناسبًا، ومن العلماء في الربا المعروف فيكون ذكرها هنا مناسبًا، ومن العلماء – – وهم األكثر وهم األكثر – – من ير أن المقصود من ير أن المقصود 
باآلية هبة الثواب، قال ابن عباس باآلية هبة الثواب، قال ابن عباس – – رضي الله عنهما -: الربا رباءان فربا ال  يصح  رضي الله عنهما -: الربا رباءان فربا ال  يصح  – – يعني ربا يعني ربا 

البيع البيع – – وربا ال بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها، ثم تال هذه اآلية.وربا ال بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها، ثم تال هذه اآلية.
ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ٣٢٣٢/١١١١، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٣٥٣٥/١٤١٤-٣٧٣٧.  

سورة النساء، اآليتان: ١٦٠١٦٠، ، ١٦١١٦١. سورة النساء، اآليتان:   سورة آل عمران، اآلية: ١٣٠١٣٠.(١)  سورة آل عمران، اآلية:    (٢)
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٨٢٧٨. .  سورة البقرة، اآلية:    (٣)

ينظـر: الربـا والمعامـالت المصرفيـة، د. المتـرك ٢٠٠٢٠٠-٢٠٣٢٠٣، والفائـدة والربـا شـبهات ، والفائـدة والربـا شـبهات  ينظـر: الربـا والمعامـالت المصرفيـة، د. المتـرك    (٤)
وتبريرات معاصرة، د.خالد المشعل وتبريرات معاصرة، د.خالد المشعل ٢٨٥٢٨٥-٢٨٧٢٨٧.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وال  التعويل عليهاوال  التعويل عليها(١).

المطلب الثاني: تكلفة القرضالمطلب الثاني: تكلفة القرض

القـروض غالبًـا ال تخلـو مـن تكاليف، فالبنـك التعاونـي يحتاج عنـد اإلقراض القـروض غالبًـا ال تخلـو مـن تكاليف، فالبنـك التعاونـي يحتاج عنـد اإلقراض 
لموظـف يقوم بدراسـة طلب المقترض ووضعه المادي، ثم بعـد ذلك يحتاج لمن يتابع لموظـف يقوم بدراسـة طلب المقترض ووضعه المادي، ثم بعـد ذلك يحتاج لمن يتابع 
إجراءات تسـليم القرض ثم اسـتيفائه، وهذه الخطوات تحتاج إلى تكاليف مادية، ومما إجراءات تسـليم القرض ثم اسـتيفائه، وهذه الخطوات تحتاج إلى تكاليف مادية، ومما 
يزيد التكاليف في البنوك التعاونية أن بعض األعضاء من فقراء الفالحين ونحوهم يسكنون يزيد التكاليف في البنوك التعاونية أن بعض األعضاء من فقراء الفالحين ونحوهم يسكنون 
ا؛ ألن البنك قد يحتاج  ا؛ ألن البنك قد يحتاج في أماكن نائية كاألرياف ونحوها مما يجعل التواصل معهم مكلفً في أماكن نائية كاألرياف ونحوها مما يجعل التواصل معهم مكلفً

إرسال مندوب الستيفاء القروض منهم لضعف وسائل االتصال أو  انعدامهاإرسال مندوب الستيفاء القروض منهم لضعف وسائل االتصال أو  انعدامها(٢).
فالبنـك التعاوني قد يمتنع عن أخذ الفائدة الربوية على القروض لكنه قد يأخذ فالبنـك التعاوني قد يمتنع عن أخذ الفائدة الربوية على القروض لكنه قد يأخذ 
ا أخر ظنوا أنها أدلة إلباحـة اإلقراض بفائدة ولكن علماء  وقـد ذكر بعض المتأخرين شـبهً ا أخر ظنوا أنها أدلة إلباحـة اإلقراض بفائدة ولكن علماء   وقـد ذكر بعض المتأخرين شـبهً  (١)
األمة قد فندوا تلك الشـبه بما يكفي ويشـفي ولله الحمد. ينظر في ذلك على سـبيل المثال: األمة قد فندوا تلك الشـبه بما يكفي ويشـفي ولله الحمد. ينظر في ذلك على سـبيل المثال: 
الربـا والمعامـالت المصرفيـة، د.المتـرك الربـا والمعامـالت المصرفيـة، د.المتـرك ١٩٢١٩٢-٢١٤٢١٤، والجامـع فـي أصول الربـا، رفيق ، والجامـع فـي أصول الربـا، رفيق 
المصـري المصـري ٢٥٨٢٥٨ – – ٢٦٨٢٦٨، والفائـدة والربـا شـبهات وتبريـرات معاصرة، د. خالد المشـعل، ، والفائـدة والربـا شـبهات وتبريـرات معاصرة، د. خالد المشـعل، 

وشبهات معاصرة الستحالل الربا د. محمد الشباني وغيرها.وشبهات معاصرة الستحالل الربا د. محمد الشباني وغيرها.
.Cooperative Banks and the Grameen bank Model p 1Cooperative Banks and the Grameen bank Model p 1 :ينظر ينظر:    (٢)

.Managing District Central Cooperative banks p1Managing District Central Cooperative banks p1  
والتمويـل األصغـر ومعدل الفوائد ذو العدالة االجتماعية، حسـن إبراهيم، موقع موسـوعة  والتمويـل األصغـر ومعدل الفوائد ذو العدالة االجتماعية، حسـن إبراهيم، موقع موسـوعة    

االقتصاد والتمويل اإلسالمي على الرابط:االقتصاد والتمويل اإلسالمي على الرابط:
http:// ie fpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%Dhttp:// ie fpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D  

9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 4 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 % D 8 % B 5 %9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 4 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 % D 8 % B 5 %

D 8 % BA % D 8 % B 1 - % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 % D 8 % A F % D 9 % 8 4 -D 8 % BA % D 8 % B 1 - % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 % D 8 % A F % D 9 % 8 4 -

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-

%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7-25836%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7-25836
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

زيادة على القرض بدعو أنها نفقات اإلقراض وتكاليفه، وقد اتفق الفقهاء على عدم زيادة على القرض بدعو أنها نفقات اإلقراض وتكاليفه، وقد اتفق الفقهاء على عدم 
جواز أخذ زيادة على التكاليف الحقيقية للقرضجواز أخذ زيادة على التكاليف الحقيقية للقرض(١).

واختلفوا في حكم أخذ التكلفة الفعلية (الحقيقية) للقرض على قولين:واختلفوا في حكم أخذ التكلفة الفعلية (الحقيقية) للقرض على قولين:
القول األول:القول األول: أنه ال يجوز للبنك المقرض أخذ تكاليف القرض حتى وإن كانت  أنه ال يجوز للبنك المقرض أخذ تكاليف القرض حتى وإن كانت 

بقدر التكلفة الفعلية للقرض، وإلى هذا ذهب بعض الباحثين المعاصرينبقدر التكلفة الفعلية للقرض، وإلى هذا ذهب بعض الباحثين المعاصرين(٢).
القـول الثاني:القـول الثاني: أنه يجوز للبنك المقرض أخذ تكاليف القرض بشـرط أن تكون  أنه يجوز للبنك المقرض أخذ تكاليف القرض بشـرط أن تكون 
بقـدر التكلفة الفعلية دون زيادة، وإلى هذا القـول ذهب بعض العلماء وبعض جهات بقـدر التكلفة الفعلية دون زيادة، وإلى هذا القـول ذهب بعض العلماء وبعض جهات 

اإلفتاء الجماعيةاإلفتاء الجماعية(٣).
ينظـر: المعاييـر الشـرعية، ٢٧١٢٧١، وقـرارات وتوصيات مجمـع الفقه اإلسـالمي بجدة ، وقـرارات وتوصيات مجمـع الفقه اإلسـالمي بجدة ٢٩٢٩، ،  ينظـر: المعاييـر الشـرعية،    (١)
والعموالت المصرفية د. عبد الكريم السـماعيل والعموالت المصرفية د. عبد الكريم السـماعيل ١٠٥١٠٥، وتكلفة القرض أحكامها وتطبيقاتها ، وتكلفة القرض أحكامها وتطبيقاتها 

المعاصرة، عصام الحربي المعاصرة، عصام الحربي ١٨١١٨١.
ممـن قـال بذلك: الشـيخ عبد الله بن حميـد رحمه اللـه، ود. عبد الله الطيـار، ود. عبد الله  ممـن قـال بذلك: الشـيخ عبد الله بن حميـد رحمه اللـه، ود. عبد الله الطيـار، ود. عبد الله    (٢)
السـعيدي، ود. عبد الله آل سيف، ينظر: البنوك اإلسـالمية، د. عبد الله الطيار السـعيدي، ود. عبد الله آل سيف، ينظر: البنوك اإلسـالمية، د. عبد الله الطيار ٣٠٥٣٠٥، والربا ، والربا 
فـي المعامـالت المصرفيـة المعاصـرة د. عبد اللـه السـعيدي فـي المعامـالت المصرفيـة المعاصـرة د. عبد اللـه السـعيدي ١٢٣٤١٢٣٤/٢، وأحـكام البنوك ، وأحـكام البنوك 

التعاونية، د. عبد الله آل سيف التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٤٩٨٤٩٨.
ممن قال بذلك: اللجنة الدائمة لإلفتاء ومجمع الفقه اإلسالمي وهيئة المحاسبة والمراجعة  ممن قال بذلك: اللجنة الدائمة لإلفتاء ومجمع الفقه اإلسالمي وهيئة المحاسبة والمراجعة    (٣)
للمؤسسـات المالية اإلسـالمية، والهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي، والهيئة الشـرعية في للمؤسسـات المالية اإلسـالمية، والهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي، والهيئة الشـرعية في 

بنك البالد، والهيئة الشرعية في بنك اإلنماء، وبيت التمويل الكويتي، وعدد من الباحثين.بنك البالد، والهيئة الشرعية في بنك اإلنماء، وبيت التمويل الكويتي، وعدد من الباحثين.
ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ٤١٥٤١٥/١٣١٣، وقرارات مجمع الفقه اإلسالمي ، وقرارات مجمع الفقه اإلسالمي   
المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسـالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسـالمي ٢٩٢٩، والمعايير الشـرعية ، والمعايير الشـرعية ٢٧١٢٧١، وقرارات الهيئة الشـرعية ، وقرارات الهيئة الشـرعية 
بمصرف الراجحي بمصرف الراجحي ٣٣٥٣٣٥/١ و و١١٣٩١١٣٩/٢، وقرار الهيئة الشـرعية في بنك البالد رقم ، وقرار الهيئة الشـرعية في بنك البالد رقم ١٦١٦، ص ، ص ٤، ، 
٥، وقـرار الهيئة الشـرعية في بنك اإلنماء رقم ، وقـرار الهيئة الشـرعية في بنك اإلنماء رقم ١٦١٦، والفتاو الشـرعية في المسـائل االقتصادية ، والفتاو الشـرعية في المسـائل االقتصادية 
الصادر عن بيت التمويل الكويتي فتو رقم الصادر عن بيت التمويل الكويتي فتو رقم ٢٣٢٣، والعموالت المصرفية د. عبد الكريم السماعيل ، والعموالت المصرفية د. عبد الكريم السماعيل 

١١٢١١٢، وتكلفة القرض أحكامها وتطبيقاتها المعاصرة عصام الحربي ، وتكلفة القرض أحكامها وتطبيقاتها المعاصرة عصام الحربي ٢٠٣٢٠٣.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٠٥٣٠٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
استدل القائلون بتحريم أخذ البنك لتكلفة القرض بما يأتي:استدل القائلون بتحريم أخذ البنك لتكلفة القرض بما يأتي:

   v   u ﴿ :الدليـل األول:الدليـل األول: عمـوم أدلة تحريـم الربا، ومنها قولـه تعالى: ﴿  عمـوم أدلة تحريـم الربا، ومنها قولـه تعالى
z   y   x   w   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £ ﴾ ﴾(١).

وجه الداللة:وجه الداللة: أن الربا شـأنه كبير، وأمـره خطير، والعمولة مبلغها زهيد، فالقول  أن الربا شـأنه كبير، وأمـره خطير، والعمولة مبلغها زهيد، فالقول 
بإباحـة العمولـة دون محاذرة لما تشـتبه به من الربا عمل بالحقيـر وإعراض عن األمر بإباحـة العمولـة دون محاذرة لما تشـتبه به من الربا عمل بالحقيـر وإعراض عن األمر 
ـعِر به اآليـة الكريمة من  ـعِر به اآليـة الكريمة من ، ومخالف لما تُشْ الخطيـر، وهذا غير مسـتقيم فـي القياسالخطيـر، وهذا غير مسـتقيم فـي القياس(٢)، ومخالف لما تُشْ

احتياط في هذا الباب ﴿ احتياط في هذا الباب ﴿ z   }   | ﴾ أي: ذروا كل شيء بقي من الربا. ﴾ أي: ذروا كل شيء بقي من الربا.
ونوقش:ونوقش:

بعـدم التسـليم بأن المجيزيـن ألخذ تكاليـف القرض يقولون بجـواز أخذ بعـدم التسـليم بأن المجيزيـن ألخذ تكاليـف القرض يقولون بجـواز أخذ   – –١
ا دون محاذرة لما تشتبه به من الربا، بل هناك ضوابط ال  بد من  ا دون محاذرة لما تشتبه به من الربا، بل هناك ضوابط ال  بد من النفقات مطلقً النفقات مطلقً

مراعاتها ألخذ نفقات القروض، لئال يؤدي أخذها إلى الوقوع في الربامراعاتها ألخذ نفقات القروض، لئال يؤدي أخذها إلى الوقوع في الربا(٣).
أن محـل الجـواز مقتصر على أخذ أجرة التكلفـة الحقيقية للقرض فإن أن محـل الجـواز مقتصر على أخذ أجرة التكلفـة الحقيقية للقرض فإن   – –٢

ا(٤). ازاد على ذلك كان محرمً زاد على ذلك كان محرمً
التكاليف ليسـت حقيرة خاصة في البنوك؛ ألن أعمالها ضخمة وكذلك التكاليف ليسـت حقيرة خاصة في البنوك؛ ألن أعمالها ضخمة وكذلك   – –٣

التكاليف فليست قليلة أو مستحقرة.التكاليف فليست قليلة أو مستحقرة.
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٨٢٧٨. سورة البقرة، اآلية:    (١)

ينظر: الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي ١٢٣٢١٢٣٢/٢. ينظر: الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي    (٢)
ينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل ١١١١١١. ينظر: العموالت المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل    (٣)

ينظر: تكلفة القرض، عصام الحربي ١٩٤١٩٤. ينظر: تكلفة القرض، عصام الحربي    (٤)



٣٠٦٣٠٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: مـا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص  مـا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص – – رضـي الله عنهما رضـي الله عنهما – – أن أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم يضمن، وال  بيع «ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم يضمن، وال  بيع 

ما ليس عندك»ما ليس عندك»(١).
وجه الداللة:وجه الداللة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن سـلف وبيع، والمقصود بالسـلف القرض،  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن سـلف وبيع، والمقصود بالسـلف القرض، 
والمعنـى أنـه ال يحل بيع مع شـرط سـلف، لما فيه مـن الذريعة إلى الربـا بزيادة قيمة والمعنـى أنـه ال يحل بيع مع شـرط سـلف، لما فيه مـن الذريعة إلى الربـا بزيادة قيمة 
ت هذه الذريعة مع  ت هذه الذريعة مع . فإذا كانت الشـريعة قد سـدَّ ا(٢). فإذا كانت الشـريعة قد سـدَّ االمبيـع فيكـون القرض قد جر نفعً المبيـع فيكـون القرض قد جر نفعً

ظهور عقد المعاوضة فيها (البيع) فألن تمنع تكاليف القرض من باب أولىظهور عقد المعاوضة فيها (البيع) فألن تمنع تكاليف القرض من باب أولى(٣).
ويناقـش:ويناقـش: بأن النهي متوجه إلى الجمع بين البيع والقرض إذا كان في ذلك ربا،  بأن النهي متوجه إلى الجمع بين البيع والقرض إذا كان في ذلك ربا، 
وأما أخذ تكلفة القرض فليس من الربا في شيء؛ ألن ما يأخذه البنك ليس زيادة على وأما أخذ تكلفة القرض فليس من الربا في شيء؛ ألن ما يأخذه البنك ليس زيادة على 

القرض وإنما نفقات له والجمع بين التكلفة والقرض ال يؤدي إلى الرباالقرض وإنما نفقات له والجمع بين التكلفة والقرض ال يؤدي إلى الربا(٤).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن النفقات التي يتحملها البنك كأجرة المباني والموظفين ونحو  أن النفقات التي يتحملها البنك كأجرة المباني والموظفين ونحو 
ذلـك، لم يتحملها في سـبيل القرض خاصة، وإنمـا تحملها من أجل مجموع أعماله، ذلـك، لم يتحملها في سـبيل القرض خاصة، وإنمـا تحملها من أجل مجموع أعماله، 

فتحميل هذه النفقات على المقترض يجعل المصرف يقع في الربا أو شبهتهفتحميل هذه النفقات على المقترض يجعل المصرف يقع في الربا أو شبهته(٥).
ويناقـش:ويناقـش: بـأن المصروفـات العامـة للبنك ال يجـوز تحميلها علـى المقترض  بـأن المصروفـات العامـة للبنك ال يجـوز تحميلها علـى المقترض 
والقائلـون بالجـواز لـم يقولوا بذلـك، وإنمـا قالوا بجـواز تحميل النفقـات الخاصة والقائلـون بالجـواز لـم يقولوا بذلـك، وإنمـا قالوا بجـواز تحميل النفقـات الخاصة 

بالقرض نفسه دون غيره.بالقرض نفسه دون غيره.
سبق تخريجه ص١٨٨١٨٨. سبق تخريجه ص   (١)

ينظر: تحفة األحوذي للمباركفوري ٤٩٣٤٩٣/٤. ينظر: تحفة األحوذي للمباركفوري    (٢)
ينظر: الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي ١٢٣٢١٢٣٢/٢. ينظر: الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي    (٣)

تكلفة القرض، عصام الحربي ١٩٨١٩٨. تكلفة القرض، عصام الحربي    (٤)
ينظر: الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة، د. السعيدي ١٢٣١١٢٣١/٢. ينظر: الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة، د. السعيدي    (٥)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٠٧٣٠٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز أخذ البنك لتكلفة القرض بما يأتي:استدل القائلون بجواز أخذ البنك لتكلفة القرض بما يأتي:

.(١)﴾ ﴾ w   v   u   t   s ﴿ :الدليل األول:الدليل األول: قول الله تعالى: ﴿  قول الله تعالى
وجـه الداللـة:وجـه الداللـة: أن اآليـة قاعـدة كليـة في عقـود اإلحسـان، وقد دلـت على أنه  أن اآليـة قاعـدة كليـة في عقـود اإلحسـان، وقد دلـت على أنه 
ال  ينبغي أن يلحق المحسن ضرر في سبيل إحسانه، وال شك بأن عدم اعتبار التكاليف ال  ينبغي أن يلحق المحسن ضرر في سبيل إحسانه، وال شك بأن عدم اعتبار التكاليف 
والنفقات التي يتكبدها البنك التعاوني في سبيل تقديم القروض فيه تغريم له وإضرار والنفقات التي يتكبدها البنك التعاوني في سبيل تقديم القروض فيه تغريم له وإضرار 

به، وفاعل المعروف ال يغرمبه، وفاعل المعروف ال يغرم(٢).
الدليـل الثاني: ما رواه أبو هريرة الدليـل الثاني: ما رواه أبو هريرة – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – قال: قال رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
«الظهـر يركـب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشـرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى «الظهـر يركـب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشـرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى 

الذي يركب ويشرب النفقة»الذي يركب ويشرب النفقة»(٣).
وجـه الداللـة:وجـه الداللـة: أن الرهـن قـد يكـون بسـبب قـرض، والمرتهن هـو المقرض،  أن الرهـن قـد يكـون بسـبب قـرض، والمرتهن هـو المقرض، 
واالنتفـاع بالرهـن يعد منفعـة للمقرض إال أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أباح هـذه المنفعة؛ ألنها في واالنتفـاع بالرهـن يعد منفعـة للمقرض إال أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أباح هـذه المنفعة؛ ألنها في 

مقابل النفقة وليست في مقابل القرضمقابل النفقة وليست في مقابل القرض(٤).
ونوقش:ونوقش: بأن جماهير العلماء قد منعوا من انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان الرهن  بأن جماهير العلماء قد منعوا من انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان الرهن 

سورة التوبة، اآلية: ٩١٩١. سورة التوبة، اآلية:    (١)
ينظـر: المعاييـر الشـرعية ٢٧٦٢٧٦، والعمـوالت المصرفيـة، د. عبد الكريم السـماعيل ، والعمـوالت المصرفيـة، د. عبد الكريم السـماعيل ١٠٦١٠٦، ،  ينظـر: المعاييـر الشـرعية    (٢)
وأحـكام البنـوك التعاونية، د. عبد الله آل سـيف وأحـكام البنـوك التعاونية، د. عبد الله آل سـيف ٤٩٧٤٩٧، وتيسـير الكريم الرحمن في تفسـير ، وتيسـير الكريم الرحمن في تفسـير 

كالم المنان البن سعدي كالم المنان البن سعدي ٣٤٨٣٤٨.
رواه البخاري، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب ١٤٣١٤٣/٣، رقم ، رقم ٢٥١٢٢٥١٢. رواه البخاري، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب    (٣)

ينظـر: أحـكام البنـوك التعاونيـة، د. عبد اللـه آل سـيف ٤٩٧٤٩٧، والعمـوالت المصرفيـة، ، والعمـوالت المصرفيـة،  ينظـر: أحـكام البنـوك التعاونيـة، د. عبد اللـه آل سـيف    (٤)
د.  عبد الكريم السماعيل د.  عبد الكريم السماعيل ١٠٨١٠٨، وتكلفة القرض، عصام الحربي ، وتكلفة القرض، عصام الحربي ١٨٨١٨٨.



٣٠٨٣٠٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

لتوثقة قرض خشية الربالتوثقة قرض خشية الربا(١).
الدليـل الثالث:الدليـل الثالث: أن عامة الفقهاء قـد نصوا على أن تكلفة وفاء الدين تكون على  أن عامة الفقهاء قـد نصوا على أن تكلفة وفاء الدين تكون على 
المديـنالمديـن(٢)، فـدل ذلك على أن تكاليف القرض على المقتـرض؛ ألن القرض دين من ، فـدل ذلك على أن تكاليف القرض على المقتـرض؛ ألن القرض دين من 

الديون فتكون تكاليفه ومنها تكلفة رده على المقترض.الديون فتكون تكاليفه ومنها تكلفة رده على المقترض.
الدليـل الرابع:الدليـل الرابع: أن من القواعـد الفقهية المقررة أن الخـراج بالضمان أن من القواعـد الفقهية المقررة أن الخـراج بالضمان(٣) والغنم  والغنم 
بالغرمبالغرم(٤)، وهاتان القاعدتان تدالن على أن من كان اإلنفاق والعمل ألجله فيجب عليه ، وهاتان القاعدتان تدالن على أن من كان اإلنفاق والعمل ألجله فيجب عليه 
ا لما  ا أيضً ا لما أن يتحمل هذه النفقات؛ ألن الغانم بسـبب هذا الفعل يجب أن يكون غارمً ا أيضً أن يتحمل هذه النفقات؛ ألن الغانم بسـبب هذا الفعل يجب أن يكون غارمً

يترتب عليه، ومن يحصل على المنفعة والغلة يجب أن يتحمل التبعة والتكلفةيترتب عليه، ومن يحصل على المنفعة والغلة يجب أن يتحمل التبعة والتكلفة(٥).
ا  ا  القياس على جواز بيع التبر من الذهب والفضة بجنسه متساويً الدليل الخامس:الدليل الخامس: القياس على جواز بيع التبر من الذهب والفضة بجنسه متساويً

مع اعتبار قيمة الصياغة في نفس العقد.مع اعتبار قيمة الصياغة في نفس العقد.
ذهـب إلى ذلـك المالكية والشـافعية والحنابلـة وبعض فقهـاء الحنفية لئال يكـون من قبيل  ذهـب إلى ذلـك المالكية والشـافعية والحنابلـة وبعض فقهـاء الحنفية لئال يكـون من قبيل    (١)
ا للحنفية. ينظر:  مل الحديث على الرهن المترتب على بيع خالفً ا ويُحْ ا للحنفية. ينظر: القرض الذي جر نفعً مل الحديث على الرهن المترتب على بيع خالفً ا ويُحْ القرض الذي جر نفعً
بدائـع الصنائـع بدائـع الصنائـع ٢١٢٢١٢/٥، ، ٢١٣٢١٣، وحاشـية ابـن عابديـن ، وحاشـية ابـن عابديـن ٤١٣٤١٣/٧، ، ٤١٤٤١٤، ومواهب الجليل ، ومواهب الجليل 
للحطاب وبهامشـه التـاج واإلكليل للحطاب وبهامشـه التـاج واإلكليل ٥٦١٥٦١/٦، ونهاية المطلب للجويني ، ونهاية المطلب للجويني ٢٨٧٢٨٧/٦، وحاشـية ، وحاشـية 

الروض المربع البن قاسم الروض المربع البن قاسم ٩٠٩٠/٥، والمبدع ، والمبدع ٢٤٠٢٤٠/٤.
ـا كان أو موفي ديـن أو غير ذلك،  قـال الحافـظ ابـن حجر: «مؤنـة الكيل علـى المعطي بائعً ـا كان أو موفي ديـن أو غير ذلك،   قـال الحافـظ ابـن حجر: «مؤنـة الكيل علـى المعطي بائعً  (٢)
ويلتحـق بالمكيـل في ذلك الموزون فيما يوزن من السـلع، وهو قول فقهـاء األمصار» فتح ويلتحـق بالمكيـل في ذلك الموزون فيما يوزن من السـلع، وهو قول فقهـاء األمصار» فتح 
ا مثالً فأجـرة كيله على المقترض، وإذا  ا مثالً فأجـرة كيله على المقترض، وإذا ، وقـال الدردير: «فمن اقترض إردبً البـاري البـاري ٣٤٤٣٤٤/٤، وقـال الدردير: «فمن اقترض إردبً

رده فأجرة كيله عليه بال نزاع»، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي رده فأجرة كيله عليه بال نزاع»، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٤٥١٤٥/٣. . 
ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١٧٥١٧٥، ، ١٧٦١٧٦، واألشباه والنظائر البن نجيم ، واألشباه والنظائر البن نجيم ١٥١١٥١، ، ١٥٢١٥٢. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي    (٣)

ينظر: المراجع السابقة، والمنثور في القواعد للزركشي ١١٩١١٩/٢، وترتيب الآللي لناظر زاده ، وترتيب الآللي لناظر زاده  ينظر: المراجع السابقة، والمنثور في القواعد للزركشي    (٤)
.٨٧١٨٧١/٢، ، ٨٧٢٨٧٢

ينظر: العموالت المصرفية، د. السماعيل ١٠٨١٠٨، ، ١٠٩١٠٩، والقرض كأداة للتمويل في الشريعة ، والقرض كأداة للتمويل في الشريعة  ينظر: العموالت المصرفية، د. السماعيل    (٥)
اإلسالمية، د.محمد الجندي اإلسالمية، د.محمد الجندي ١٧٧١٧٧، وتكلفة القرض، عصام الحربي ، وتكلفة القرض، عصام الحربي ١٨٩١٨٩، ، ١٩٠١٩٠.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٠٩٣٠٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ووجه ذلك:ووجه ذلك: أنه كما يجوز بيع التبر بالحلية متساوية ودفع أجرة الصائغ في نفس  أنه كما يجوز بيع التبر بالحلية متساوية ودفع أجرة الصائغ في نفس 
العقـد وإن لم تفصل األجرة عن الثمـن فكذلك يجوز أخذ نفقات القرض؛ بجامع أن العقـد وإن لم تفصل األجرة عن الثمـن فكذلك يجوز أخذ نفقات القرض؛ بجامع أن 

كال منهما اجتمع في عقده نفقة يصح المعاوضة عليهاكال منهما اجتمع في عقده نفقة يصح المعاوضة عليها(١).
ونوقـش:ونوقـش: بأن األصـل المقيس عليه محل نـزاع بين الفقهـاء، والجمهور يرون  بأن األصـل المقيس عليه محل نـزاع بين الفقهـاء، والجمهور يرون 

المنع من البيع بهذه الصورة لما تفضي إليه من الرباالمنع من البيع بهذه الصورة لما تفضي إليه من الربا(٢).
الدليـل السـادس:الدليـل السـادس: القيـاس على جـواز أخذ القاضي ألجـرة المثل علـى كتابة  القيـاس على جـواز أخذ القاضي ألجـرة المثل علـى كتابة 

الوثائق والسجالت مع حرمة أخذ األجرة على القضاءالوثائق والسجالت مع حرمة أخذ األجرة على القضاء(٣).
ونوقش:ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ ألن القاضي ال يربطه بمن يعامله قرض بخالف  بأنه قياس مع الفارق؛ ألن القاضي ال يربطه بمن يعامله قرض بخالف 

ما نحن فيه، فإن المقرض مرتبط مع المقترض بعقد قرضما نحن فيه، فإن المقرض مرتبط مع المقترض بعقد قرض(٤).
ينظر: العموالت المصرفية، د. السماعيل ١٠٩١٠٩، وتكلفة القرض، عصام الحربي ، وتكلفة القرض، عصام الحربي ١٩١١٩١. قال . قال  ينظر: العموالت المصرفية، د. السماعيل    (١)
شـيخ اإلسـالم ابن تيمية رحمه الله: «ويجـوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسـه من شـيخ اإلسـالم ابن تيمية رحمه الله: «ويجـوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسـه من 
غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حاال أو مؤجالً ما لم غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حاال أو مؤجالً ما لم 

يقصد كونها ثمنًا» االختيارات يقصد كونها ثمنًا» االختيارات ١٨٨١٨٨. . 
مذهـب الجمهـور من الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلة على أن بيـع التبر من الذهب  مذهـب الجمهـور من الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلة على أن بيـع التبر من الذهب    (٢)
ا مع اعتبـار قيمة الصياغة ال يجوز لعموم األدلـة الدالة على تحريم  ا مع اعتبـار قيمة الصياغة ال يجوز لعموم األدلـة الدالة على تحريم والفضة بجنسـه متسـاويً والفضة بجنسـه متسـاويً
التفاضل في بيع الذهب والفضة بجنسهما. وذهب معاوية بن أبي سفيان التفاضل في بيع الذهب والفضة بجنسهما. وذهب معاوية بن أبي سفيان – – رضي الله عنه رضي الله عنه – – 
واإلمام مالك واإلمام مالك – – في قول نسب إليه واختلف فيه أصحابه في قول نسب إليه واختلف فيه أصحابه – – وشيخ اإلسالم ابن تيمية وبعض وشيخ اإلسالم ابن تيمية وبعض 

تالميذه إلى القول بجواز ذلك.تالميذه إلى القول بجواز ذلك.
ينظر: فتح القدير البن الهمام ١٣٣١٣٣/٧، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ٣٤٣٤/٣، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٤٣٤/٢، ،  ينظر: فتح القدير البن الهمام    
والمقنـع والشـرح الكبير واإلنصـاف والمقنـع والشـرح الكبير واإلنصـاف ١٩١٩/١٢١٢-٢١٢١، واختيارات شـيخ اإلسـالم ابن  تيمية ، واختيارات شـيخ اإلسـالم ابن  تيمية 

الفقهية، د. عبد الله آل سيف الفقهية، د. عبد الله آل سيف ٣٩٤٣٩٤/٦-٤٠٨٤٠٨.
ينظـر: الـدر المختار للحصكفي مع حاشـية ابـن عابدين ١٥٥١٥٥/٩، والعمـوالت المصرفية ، والعمـوالت المصرفية  ينظـر: الـدر المختار للحصكفي مع حاشـية ابـن عابدين    (٣)

د.السماعيل د.السماعيل ١١٠١١٠، وتكلفة القرض، الحربي ، وتكلفة القرض، الحربي ١٩٢١٩٢.
ينظر: الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة، د. السعيدي ١٢٣٢١٢٣٢/٢، وتكلفة القرض، ، وتكلفة القرض،  ينظر: الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة، د. السعيدي    (٤) =



٣١٠٣١٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وأجيب:وأجيب: بأنه ال يلزم في القياس التساوي بين األصل الفرع من كل وجه، وإنما  بأنه ال يلزم في القياس التساوي بين األصل الفرع من كل وجه، وإنما 
ا مع كون  ل فاسـتحق باذلـه أجرً ا مع كون الـالزم اجتماعهما فـي علة الحكم، وهي أنه عمل بُذِ ل فاسـتحق باذلـه أجرً الـالزم اجتماعهما فـي علة الحكم، وهي أنه عمل بُذِ
ـا من حيث األصـل، وذلك: أن كلتـا الصورتين يحرم فيهـا أخذ األجرة  ـا من حيث األصـل، وذلك: أن كلتـا الصورتين يحرم فيهـا أخذ األجرة األجـر محرمً األجـر محرمً
فالقرض تحرم األجرة على بذله وتعد من الربا، والقضاء يحرم أخذ األجرة عليه؛ ألنه فالقرض تحرم األجرة على بذله وتعد من الربا، والقضاء يحرم أخذ األجرة عليه؛ ألنه 

قربة وطاعةقربة وطاعة(١).
الترجيح:الترجيح:

الراجـح الراجـح – – واللـه تعالـى أعلـم واللـه تعالـى أعلـم – – أنه ال مانـع من أخـذ البنك التعاونـي لتكلفة أنه ال مانـع من أخـذ البنك التعاونـي لتكلفة 
القـرض الفعليـة دون زيادة، وتعتبر هـذه التكلفة من قبيل اإلجـارة، وقد رجحت هذا القـرض الفعليـة دون زيادة، وتعتبر هـذه التكلفة من قبيل اإلجـارة، وقد رجحت هذا 

القول لألسباب اآلتية:القول لألسباب اآلتية:
قـوة أدلة هذا القول وسـالمتها من المناقشـات المعتبـرة، وضعف أدلة قـوة أدلة هذا القول وسـالمتها من المناقشـات المعتبـرة، وضعف أدلة   – –١

القول اآلخر لورود المناقشات القوية عليه.القول اآلخر لورود المناقشات القوية عليه.
أن البنـك التعاونـي ذو هـدف إرفاقي تعاونـي ومنعه من أخـذ تكاليف أن البنـك التعاونـي ذو هـدف إرفاقي تعاونـي ومنعه من أخـذ تكاليف   – –٢
القـرض قد يؤدي إلـى امتناعه عن بـذل القروض لمـن يحتاجها، وفي القـرض قد يؤدي إلـى امتناعه عن بـذل القروض لمـن يحتاجها، وفي 

ذلك حرج وتضييق على أعضائه والمتعاملين معه.ذلك حرج وتضييق على أعضائه والمتعاملين معه.
أن الجهـة منفكة بين القرض والنفقات المترتبة عليه، ولذلك فقد أدرك  أن الجهـة منفكة بين القرض والنفقات المترتبة عليه، ولذلك فقد أدرك -   -٣
الفقهـاء ذلك وجعلوا تكاليف رد القرض علـى المقترض، وكون ذلك الفقهـاء ذلك وجعلوا تكاليف رد القرض علـى المقترض، وكون ذلك 
ذريعة إلى الربا يمكن حسمه بالضوابط الشرعية مع المتابعة واإلشراف ذريعة إلى الربا يمكن حسمه بالضوابط الشرعية مع المتابعة واإلشراف 

من الجهات الرقابية.من الجهات الرقابية.
وقد ذكر الفقهاء المعاصرون جملة من الضوابط ألخذ تكلفة القرض وهي: وقد ذكر الفقهاء المعاصرون جملة من الضوابط ألخذ تكلفة القرض وهي:   

الحربي ١٩٣١٩٣. الحربي =   =
ينظر: العموالت المصرفية، د. السماعيل ١١٠١١٠، وتكلفة القرض، الحربي ، وتكلفة القرض، الحربي ١٩٣١٩٣. ينظر: العموالت المصرفية، د. السماعيل    (١)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣١١٣١١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن تكـون هـذه التكاليـف حقيقيـة، وهي التـي يقابلهـا عمل تم أن تكـون هـذه التكاليـف حقيقيـة، وهي التـي يقابلهـا عمل تم  أ– – 
ل المصرفُ المقترضَ تكاليف  مِّ ل المصرفُ المقترضَ تكاليف تقديمه بالفعل، فال يجوز أن يُحَ مِّ تقديمه بالفعل، فال يجوز أن يُحَ
محتملة أو متوهمة كتكلفة احتمال عدم السـداد، وتكلفة الديون محتملة أو متوهمة كتكلفة احتمال عدم السـداد، وتكلفة الديون 

المتعثرة ونحو ذلك.المتعثرة ونحو ذلك.
أن تكـون التكاليـف مباشـرة، وهي التـي تحملهـا المصرف في أن تكـون التكاليـف مباشـرة، وهي التـي تحملهـا المصرف في  ب– – 
سبيل القرض، كالتكلفة التي تدفع إلى طرف ثالث على غير وجه سبيل القرض، كالتكلفة التي تدفع إلى طرف ثالث على غير وجه 
الحيلـة، فال يجوز للمصرف أن يحمـل المقترض التكاليف التي الحيلـة، فال يجوز للمصرف أن يحمـل المقترض التكاليف التي 

يبذلها لممارسة مجموع أعماله، كالمصروفات اإلدارية العامة.يبذلها لممارسة مجموع أعماله، كالمصروفات اإلدارية العامة.
أن ال ترتبط تكاليف القرض بمبلغ القرض فتزيد لزيادته وتنقص أن ال ترتبط تكاليف القرض بمبلغ القرض فتزيد لزيادته وتنقص  ج– – 
لنقصه، وإنما تربط بالتكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة من البنك، لنقصه، وإنما تربط بالتكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة من البنك، 
وبناء على ذلك فال يجوز جعل تكاليف القرض نسـبة مئوية من وبناء على ذلك فال يجوز جعل تكاليف القرض نسـبة مئوية من 
مبلـغ القـرض؛ ألن أخذ نسـبة دليل علـى أن المصـرف لم يراع مبلـغ القـرض؛ ألن أخذ نسـبة دليل علـى أن المصـرف لم يراع 

التكاليف الحقيقية للقرض.التكاليف الحقيقية للقرض.
أن ال يتكـرر أخذ التكاليف إال إذا تكرر تقديم الخدمة فال يجوز أن ال يتكـرر أخذ التكاليف إال إذا تكرر تقديم الخدمة فال يجوز  د– – 
ا دورية بحجة أنهـا تكاليف القرض  ا دورية بحجة أنهـا تكاليف القرض للمصرف أن يفرض رسـومً للمصرف أن يفرض رسـومً

إال إذا تكرر اإلنفاق أو الخدمة.إال إذا تكرر اإلنفاق أو الخدمة.
أن يتـم تحديـد تكاليف القرض مـن قبل أهل الخبـرة والثقة من  أن يتـم تحديـد تكاليف القرض مـن قبل أهل الخبـرة والثقة من هـ-  هـ- 
المحاسـبين، ثم يتم عرضهـا على الهيئات الشـرعية المختصة؛ المحاسـبين، ثم يتم عرضهـا على الهيئات الشـرعية المختصة؛ 

لئال تحصل تجاوزات في تقدير التكاليفلئال تحصل تجاوزات في تقدير التكاليف(١).
ينظـر: العمـوالت المصرفية، د. السـماعيل ١١٣١١٣، والمصارف اإلسـالمية د. الهيتي ، والمصارف اإلسـالمية د. الهيتي ٣٧٥٣٧٥، ،  ينظـر: العمـوالت المصرفية، د. السـماعيل    (١)

والمعايير الشرعية، والمعايير الشرعية، ٢٧١٢٧١.



٣١٢٣١٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا فـي تقديره للتكاليف وأن يحتـاط في ذلك لئال  ا فـي تقديره للتكاليف وأن يحتـاط في ذلك لئال وينبغـي للبنـك أن يكون حذرً وينبغـي للبنـك أن يكون حذرً
يقع في الربا.يقع في الربا.

فـإن قـال القائمون على البنك التعاوني: إننا ال نسـتطيع معرفـة التكلفة الفعلية فـإن قـال القائمون على البنك التعاوني: إننا ال نسـتطيع معرفـة التكلفة الفعلية 
لـكل قرض ولكن يمكن أن نعرف التكلفة اإلجمالية لجميع القروض التي سـنقدمها لـكل قرض ولكن يمكن أن نعرف التكلفة اإلجمالية لجميع القروض التي سـنقدمها 
أو قدمناها فهل يجوز أن نوزع التكاليف على جميع المقترضين بنسـبة حصصهم من أو قدمناها فهل يجوز أن نوزع التكاليف على جميع المقترضين بنسـبة حصصهم من 

القروض؟القروض؟
ـلَ كل مقتـرض تكلفة قرضـه دون غيره، إال إن تعسـر  مِ ـلَ كل مقتـرض تكلفة قرضـه دون غيره، إال إن تعسـر فيقـال: األصـل أن يَحْ مِ فيقـال: األصـل أن يَحْ
ذلـك أو تعذر فيجوز ذلـك أو تعذر فيجوز – – إن شـاء اللـه إن شـاء اللـه – – توزيع التكاليف الفعلية علـى إجمالي المبالغ توزيع التكاليف الفعلية علـى إجمالي المبالغ 
المقترضـة، ثـم يتحمل كل قرض نسـبته من مجموع هـذه التكاليـف؛ ويؤيد ذلك أن المقترضـة، ثـم يتحمل كل قرض نسـبته من مجموع هـذه التكاليـف؛ ويؤيد ذلك أن 
البنـك تعاوني إرفاقـي، ويتعاون أعضـاؤه لتخفيف األعباء عن بعضهـم البعض ومن البنـك تعاوني إرفاقـي، ويتعاون أعضـاؤه لتخفيف األعباء عن بعضهـم البعض ومن 

ذلك توزيع تكاليف القروض على جميع المقترضين.ذلك توزيع تكاليف القروض على جميع المقترضين.
فـإن قيل: إن هـذه الطريقة قد يتحمل فيهـا المقترض تكلفة زائـدة عن التكلفة فـإن قيل: إن هـذه الطريقة قد يتحمل فيهـا المقترض تكلفة زائـدة عن التكلفة 

الفعلية الخاصة بقرضه.الفعلية الخاصة بقرضه.
وجواب ذلك: أن البنك إذا حسـب تكاليفه الفعلية لجميع القروض ثم قسمها وجواب ذلك: أن البنك إذا حسـب تكاليفه الفعلية لجميع القروض ثم قسمها 
ا عن التكلفـة الفعلية لجميع القروض،  ا زائدً ا عن التكلفـة الفعلية لجميع القروض، علـى كل قرض بنسـبته فإنه لن يأخذ قدرً ا زائدً علـى كل قرض بنسـبته فإنه لن يأخذ قدرً
ا أكبر مـن التكاليـف الفعلية  ا أكبر مـن التكاليـف الفعلية وغايـة األمـر أنه قـد يأخذ من بعـض المقترضين مقـدارً وغايـة األمـر أنه قـد يأخذ من بعـض المقترضين مقـدارً
لقروضهـم وأن آخريـن سـيدفعون أقل من التكلفـة الحقيقية لقروضهـم، وهذا األمر لقروضهـم وأن آخريـن سـيدفعون أقل من التكلفـة الحقيقية لقروضهـم، وهذا األمر 
يتسامح فيه؛ ألن األعضاء التعاونيين قد رضوا بذلك ودخلوا على أساس من التعاون يتسامح فيه؛ ألن األعضاء التعاونيين قد رضوا بذلك ودخلوا على أساس من التعاون 
والتسـامح واإلرفـاق كمـا ورد في حديث األشـعريين حيـث كانوا يجمعـون زادهم والتسـامح واإلرفـاق كمـا ورد في حديث األشـعريين حيـث كانوا يجمعـون زادهم 
ويقتسـمونه بينهم دون نظر إلى من بذل أكثر، السـيما مع تعذر معرفة التكلفة الخاصة ويقتسـمونه بينهم دون نظر إلى من بذل أكثر، السـيما مع تعذر معرفة التكلفة الخاصة 



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣١٣٣١٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بكل قرضبكل قرض(١)، وهذه الطريقة تسير عليها بعض البنوك التعاونية، وهذه الطريقة تسير عليها بعض البنوك التعاونية(٢).
المطلب الثالث: التأمين على القروضالمطلب الثالث: التأمين على القروض

التأميـن في اللغة: مصدر مـن الفعل أَمّن المضعف، واألمن هو طمأنينة النفس التأميـن في اللغة: مصدر مـن الفعل أَمّن المضعف، واألمن هو طمأنينة النفس 
وزوال الخوف وسكون القلبوزوال الخوف وسكون القلب(٣).

وأما تعريفه في االصطالح فقد ذكر الباحثون المعاصرون جملة من التعريفات وأما تعريفه في االصطالح فقد ذكر الباحثون المعاصرون جملة من التعريفات 
ال تخلـو مـن إشـكاالت وعيـوب تقـدح فـي صحـة التعريـف عنـد علمـاء الحدود ال تخلـو مـن إشـكاالت وعيـوب تقـدح فـي صحـة التعريـف عنـد علمـاء الحدود 
والتعريفـات، وأحسـن مـا يقال في تعريف التأمين بشـكل عـام أن يعرف بأنـه: التزام والتعريفـات، وأحسـن مـا يقال في تعريف التأمين بشـكل عـام أن يعرف بأنـه: التزام 
طـرف آلخـر بتعويض نقدي يدفعه لـه أو لمن يعينه عند تحقق حـادث احتمالي مبين طـرف آلخـر بتعويض نقدي يدفعه لـه أو لمن يعينه عند تحقق حـادث احتمالي مبين 
فـي العقد، أو بلوغ سـن معين، مقابل ما يدفعه له هـذا الطرف اآلخر من عوض نقدي فـي العقد، أو بلوغ سـن معين، مقابل ما يدفعه له هـذا الطرف اآلخر من عوض نقدي 

أو  اشتراك في قسط ونحوهأو  اشتراك في قسط ونحوه(٤).
والتأميـن على القـروض التي يقدمهـا البنك التعاوني ألعضائـه هدفه تخفيف والتأميـن على القـروض التي يقدمهـا البنك التعاوني ألعضائـه هدفه تخفيف 

المخاطر التي تترتب على عدم سداد القروض إما لعجز أو موت ونحو ذلك.المخاطر التي تترتب على عدم سداد القروض إما لعجز أو موت ونحو ذلك.
والتأمين بصفة عامة ثالثة أنواع:والتأمين بصفة عامة ثالثة أنواع:

النوع األول: التأمين التجاري.النوع األول: التأمين التجاري.

وهـو التـزام طـرف آلخـر بتعويض نقـدي يدفعـه له أو لمـن يعينه عنـد تحقق وهـو التـزام طـرف آلخـر بتعويض نقـدي يدفعـه له أو لمـن يعينه عنـد تحقق 
ينظر: تكلفة القرض، عصام الحربي ١٤٥١٤٥، ، ١٤٦١٤٦، والمعايير الشرعية،، والمعايير الشرعية،٢٧١٢٧١. ينظر: تكلفة القرض، عصام الحربي    (١)

ومنها بنك اختيار التعاوني الماليزي. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ١١٦١١٦. ومنها بنك اختيار التعاوني الماليزي. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    (٢)
ينظر: لسـان العـرب البـن منظـور ١٦٠١٦٠/١٦١٦-١٦٧١٦٧، وتاج العـروس للزبيـدي ، وتاج العـروس للزبيـدي ١٢٤١٢٤/٩- ينظر: لسـان العـرب البـن منظـور    (٣)

.١٢٩١٢٩
أصل هذا التعريف قد ذكره د. سليمان الثنيان في كتابه التأمين وأحكامه ص ٤٠٤٠، إال أنني قد ، إال أنني قد  أصل هذا التعريف قد ذكره د. سليمان الثنيان في كتابه التأمين وأحكامه ص    (٤)

أجريت عليه بعض التعديالت ليسلم من العيوب أجريت عليه بعض التعديالت ليسلم من العيوب – – في نظري في نظري – – والله أعلم.والله أعلم.



٣١٤٣١٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

حادث احتمالي مبين في العقد مقابل ما يدفعه له هذا اآلخر من مبلغ نقدي في قسـط حادث احتمالي مبين في العقد مقابل ما يدفعه له هذا اآلخر من مبلغ نقدي في قسـط 
أو  نحوهأو  نحوه(١).

والتأمين التجاري ينافي التعاون، والبنوك التعاونية ال تعمل به والتأمين التجاري ينافي التعاون، والبنوك التعاونية ال تعمل به – – غالبًا - لمنافاته غالبًا - لمنافاته 
للتعـاون واإلرفاق، وقد صدرت القرارات والفتاو بتحريم التأمين التجاريللتعـاون واإلرفاق، وقد صدرت القرارات والفتاو بتحريم التأمين التجاري(٢)، وقد ، وقد 
خالـف في ذلك بعـض المعاصرينخالـف في ذلك بعـض المعاصرين(٣)، إال أن الفتو والعمـل على القول األول وهو ، إال أن الفتو والعمـل على القول األول وهو 

. .أظهر حجة وأقو دليالً أظهر حجة وأقو دليالً
النوع الثاني: التأمين االجتماعي:النوع الثاني: التأمين االجتماعي:

وهـو تأميـن إجباري تقوم به أو تشـرف عليه الدولة ضد أخطـار معينة يتعرض وهـو تأميـن إجباري تقوم به أو تشـرف عليه الدولة ضد أخطـار معينة يتعرض 
لهـا أصحـاب الحـرف ونحوهـم، ومثاله نظـام معاشـات التقاعـد ونظـام التأمينات لهـا أصحـاب الحـرف ونحوهـم، ومثاله نظـام معاشـات التقاعـد ونظـام التأمينات 

االجتماعيةاالجتماعية(٤).
 وهـذا النوع ال عالقة لـه بالتأمين على القروض في البنـوك التعاونية، والفتو وهـذا النوع ال عالقة لـه بالتأمين على القروض في البنـوك التعاونية، والفتو

على أنه مباحعلى أنه مباح(٥).
ينظر: التأمين وأحكامه، د. سليمان الثنيان ٤٠٤٠. ينظر: التأمين وأحكامه، د. سليمان الثنيان    (١)

صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي،   (٢)
والمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، والمعايير الشرعية وغيرها.والمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، والمعايير الشرعية وغيرها.

ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ٣٠٨٣٠٨/٤، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة  ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء    
٢٠٢٠، وقرارات المجمع الفقهي اإلسالمي ، وقرارات المجمع الفقهي اإلسالمي ٣١٣١، والمعايير الشرعية، ، والمعايير الشرعية، ٣٧٢٣٧٢.

ممن قال بذلك الشيخ مصطفى الزرقا – – رحمه الله رحمه الله – – في كتابه: نظام التأمين في كتابه: نظام التأمين ٧-٥٨٥٨، والشيخ ، والشيخ  ممن قال بذلك الشيخ مصطفى الزرقا    (٣)
عبد الله بن زيد آل محمود. ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثاني عبد الله بن زيد آل محمود. ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثاني ٦١٨٦١٨/٢.

ينظر: التأمين وأحكامه، د. الثنيان ٨١٨١. ينظر: التأمين وأحكامه، د. الثنيان    (٤)
ا للدكتور سـليمان الثنيان. ينظر: أبحـاث هيئة كبار  وهـو قـول جماهير علماء العصـر خالفً ا للدكتور سـليمان الثنيان. ينظر: أبحـاث هيئة كبار   وهـو قـول جماهير علماء العصـر خالفً  (٥)
العلمـاء العلمـاء ٢٩٨٢٩٨/٤، وقـرارات المجمـع الفقهـي اإلسـالمي ، وقـرارات المجمـع الفقهـي اإلسـالمي ٣٨٣٨، ، ٣٩٣٩، والتأميـن وأحكمـه، ، والتأميـن وأحكمـه، 

د.  الثنيان د.  الثنيان ٢٦٢٢٦٢-٢٦٧٢٦٧.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣١٥٣١٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

النوع الثالث: التأمين التعاوني:النوع الثالث: التأمين التعاوني:

ف بتعريفات كثيرة من أحسنها  رِّ ا بالتكافلي أو اإلسـالمي، وقد عُ ف بتعريفات كثيرة من أحسنها ويسـمى أيضً رِّ ا بالتكافلي أو اإلسـالمي، وقد عُ ويسـمى أيضً
أنـه: تعاون مجموعة من األشـخاص على تحمل األضرار المحتملة بإنشـاء صندوق أنـه: تعاون مجموعة من األشـخاص على تحمل األضرار المحتملة بإنشـاء صندوق 
غيـر هادف للربح، له ذمـة مالية مسـتقلة، وتُصرف منه االسـتحقاقات من تعويضات غيـر هادف للربح، له ذمـة مالية مسـتقلة، وتُصرف منه االسـتحقاقات من تعويضات 
ا لنظام الصندوق، ويمكن أن يُوكِل إدارته واستثماراته لشركة متخصصة  ا لنظام الصندوق، ويمكن أن يُوكِل إدارته واستثماراته لشركة متخصصة وإيرادات وفقً وإيرادات وفقً

وفق أحكام الشريعة اإلسالميةوفق أحكام الشريعة اإلسالمية(١).
وهو نوعان:وهو نوعان:

التأمين التعاوني المبسط أو المبدئي أو المباشر.التأمين التعاوني المبسط أو المبدئي أو المباشر.  – –١
التأمين التعاوني المطور أو المركب.التأمين التعاوني المطور أو المركب.  – –٢

وبين هذين النوعين عدة فروق أبرزها ما يأتي:وبين هذين النوعين عدة فروق أبرزها ما يأتي:
أن التأمين التعاوني المباشـر يتولى إدارته األعضاء أنفسـهم أو أحدهم أن التأمين التعاوني المباشـر يتولى إدارته األعضاء أنفسـهم أو أحدهم   – –١

بخالف المطور فتديره إدارة متخصصة بأجرة.بخالف المطور فتديره إدارة متخصصة بأجرة.
أن التأمين التعاوني المباشر أفراده قليلون وبينهم عالقةٌ خاصة كالقرابة أن التأمين التعاوني المباشر أفراده قليلون وبينهم عالقةٌ خاصة كالقرابة   – –٢

، بخالف المطور فأفراده كثيرون وال عالقة بينهم غالبًا(٢). ، بخالف المطور فأفراده كثيرون وال عالقة بينهم غالبًامثالً مثالً
والتأمين التعاوني المبسط اتفق الفقهاء المعاصرون على إباحته؛ ألنه قائم على والتأمين التعاوني المبسط اتفق الفقهاء المعاصرون على إباحته؛ ألنه قائم على 

التبرع والتكافل وليس فيه محظور شرعيالتبرع والتكافل وليس فيه محظور شرعي(٣).
ينظر: الملتقى األول للتأمين التعاوني (البحوث وأوراق العمل وتوصيات الملتقى) ٩٦٦٩٦٦. ينظر: الملتقى األول للتأمين التعاوني (البحوث وأوراق العمل وتوصيات الملتقى)    (١)

ينظـر: التأميـن وأحكامـه، د. الثنيـان ٢٧٦٢٧٦، ، ٢٧٧٢٧٧، والتأميـن التعاونـي ماهيتـه وضوابطـه ، والتأميـن التعاونـي ماهيتـه وضوابطـه  ينظـر: التأميـن وأحكامـه، د. الثنيـان    (٢)
ومعوقاته، د. علي القره داغي ومعوقاته، د. علي القره داغي ١٣١٣-١٧١٧.

ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير ١٠٤١٠٤، والتأمين التعاوني، د. عبد العزيز ، والتأمين التعاوني، د. عبد العزيز  ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد شبير    (٣)
الغامدي الغامدي ٣٦٣٦.



٣١٦٣١٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وأمـا التأمين التعاوني المركب فجماهير الفقهاء والباحثين على إباحته وبذلك وأمـا التأمين التعاوني المركب فجماهير الفقهاء والباحثين على إباحته وبذلك 
صدرت قـرارات المجامع والهيئات الشـرعيةصدرت قـرارات المجامع والهيئات الشـرعية(١)، وهو ما عليه الفتـو والعمل، وقد ، وهو ما عليه الفتـو والعمل، وقد 

استدل القائلون بإباحته بأدلة كثيرة منها:استدل القائلون بإباحته بأدلة كثيرة منها:
النصوص الدالة على مشروعية التعاون كحديث األشعريين الذي تقدم النصوص الدالة على مشروعية التعاون كحديث األشعريين الذي تقدم   – –١

ا وغيره مما يشبهه(٢). ا وغيره مما يشبههمرارً مرارً
القياس على التأمين التعاوني المبسط المتفق على إباحته.القياس على التأمين التعاوني المبسط المتفق على إباحته.  – –٢

والتأمين التعاوني هو المعمول به في البنوك التعاونية؛ لكونه يتوافق مع أهداف والتأمين التعاوني هو المعمول به في البنوك التعاونية؛ لكونه يتوافق مع أهداف 
البنـوك التعاونيـة؛ ألنه يهدف إلى التعـاون وتقديم الخدمات لألعضـاء ودرء مخاطر البنـوك التعاونيـة؛ ألنه يهدف إلى التعـاون وتقديم الخدمات لألعضـاء ودرء مخاطر 
الديـون وغيرهـا، وألن البنـوك التعاونية والتأميـن التعاوني في كثير مـن الدول تكون الديـون وغيرهـا، وألن البنـوك التعاونية والتأميـن التعاوني في كثير مـن الدول تكون 
ا  ا تحـت مظلـة واحدة ويجمع بينها منظمة أو هيئة عليا، وقد يكون البنك التعاوني مالكً تحـت مظلـة واحدة ويجمع بينها منظمة أو هيئة عليا، وقد يكون البنك التعاوني مالكً

لحصة في بعض شركات التأمين التعاوني أو يقوم بالتأمين التعاوني بنفسهلحصة في بعض شركات التأمين التعاوني أو يقوم بالتأمين التعاوني بنفسه(٣).
ومن ذلك قرار المجمع الفقهي اإلسالمي، وقرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، وقرار هيئة  ومن ذلك قرار المجمع الفقهي اإلسالمي، وقرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، وقرار هيئة    (١)
كبار العلماء، وقرار مجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة، وقرار الهيئة الشـرعية في مصرف كبار العلماء، وقرار مجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة، وقرار الهيئة الشـرعية في مصرف 
الراجحي، والمعايير الشرعية وملتقى التأمين التعاوني الذي نظمته الهيئة اإلسالمية العالمية الراجحي، والمعايير الشرعية وملتقى التأمين التعاوني الذي نظمته الهيئة اإلسالمية العالمية 

لالقتصاد والتمويل.لالقتصاد والتمويل.
ينظر: قرارات المجمع الفقهي اإلسـالمي ٣٩٣٩، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي  ينظر: قرارات المجمع الفقهي اإلسـالمي    
بجدة بجدة ٢٠٢٠، ، ٢١٢١، وقرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة بواسـطة فقه ، وقرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهرة بواسـطة فقه 
النوازل، د. الجيزاني النوازل، د. الجيزاني ٢٦٦٢٦٦/٣، وأبحاث هيئة كبار العلماء ، وأبحاث هيئة كبار العلماء ٣١٤٣١٤/٤، ، ٣١٥٣١٥، وقرارات الهيئة ، وقرارات الهيئة 
الشـرعية بمصرف الراجحـي الشـرعية بمصرف الراجحـي ٧٧٧٧/١، والمعايير الشـرعية، ، والمعايير الشـرعية، ٣٦٤٣٦٤، والملتقـى األول للتأمين ، والملتقـى األول للتأمين 
التعاوني التعاوني ٩٦٥٩٦٥-٩٦٨٩٦٨، وقد خالف في ذلك د. سـليمان الثنيـان. ينظر: التأمين وأحكامه، د. ، وقد خالف في ذلك د. سـليمان الثنيـان. ينظر: التأمين وأحكامه، د. 

الثنيان الثنيان ٢٨٢٢٨٢، ، ٢٨٣٢٨٣.
سبق ذكره وتخريجه ص٤٠٤٠. سبق ذكره وتخريجه ص   (٢)

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٥٨٣٥٨٣. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (٣) =



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣١٧٣١٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وأطراف التأمين التعاوني على القروض هي:وأطراف التأمين التعاوني على القروض هي:
المؤمِّن وهي شركة التأمين باعتبارها وكيالً عن المشتركين.المؤمِّن وهي شركة التأمين باعتبارها وكيالً عن المشتركين.  – –١

ـن له وهـو الدائـن أو المدين وهذا يختلف بحسـب نظـام البنك  ـن له وهـو الدائـن أو المدين وهذا يختلف بحسـب نظـام البنك المؤمَّ المؤمَّ  – –٢
فبعـض البنـوك تؤمـن علـى القـروض وبعضهـا ال تؤمـن وإنمـا تلـزم فبعـض البنـوك تؤمـن علـى القـروض وبعضهـا ال تؤمـن وإنمـا تلـزم 

المقترض بالتأمين أو دفع رسومه.المقترض بالتأمين أو دفع رسومه.
موضوع التأمين وهو الدين.موضوع التأمين وهو الدين.  – –٣

الخطر المؤمن منه وهو تعذر السداد لعجز أو موت ونحوهماالخطر المؤمن منه وهو تعذر السداد لعجز أو موت ونحوهما(١).  – –٤
والتأميـن على القروض بهذه الصورة نوع من أنـواع التأمين التعاوني، ولذلك والتأميـن على القروض بهذه الصورة نوع من أنـواع التأمين التعاوني، ولذلك 

فهو يأخذ حكمه باإلباحةفهو يأخذ حكمه باإلباحة(٢)، ويدل لذلك عدة أدلة:، ويدل لذلك عدة أدلة:
الدليـل األول:الدليـل األول: عمـوم أدلـة إباحـة التأميـن التعاوني فهـي تشـمل التأمين على  عمـوم أدلـة إباحـة التأميـن التعاوني فهـي تشـمل التأمين على 

القروض؛ ألنه صورة من صور التأمين التعاونيالقروض؛ ألنه صورة من صور التأمين التعاوني(٣).
.Cooperative banks and the Grameen bank Model p 1Cooperative banks and the Grameen bank Model p 1  = =

.Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p 17Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p 17  
.Co-operatives UK John-Paul Flintoff p18Co-operatives UK John-Paul Flintoff p18  

وورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسالمي في تطبيق الصيرفة اإلسالمية، صالح  وورقة عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسالمي في تطبيق الصيرفة اإلسالمية، صالح    
الدين الحسن حاج عبد الله الدين الحسن حاج عبد الله ٢٠١٢٠١، والبنوك التعاونية، اإلمام ، والبنوك التعاونية، اإلمام ١٧٦١٧٦.

ينظر: التأمين التعاوني على الديون، حكمه وتطبيقاته، د. صالح بن محمد الفوزان ٨٢٥٨٢٥. ينظر: التأمين التعاوني على الديون، حكمه وتطبيقاته، د. صالح بن محمد الفوزان    (١)
وقـد صدرت بذلك قـرارات خاصة في التأميـن التعاوني على الديون ومـن ذلك: المعايير  وقـد صدرت بذلك قـرارات خاصة في التأميـن التعاوني على الديون ومـن ذلك: المعايير    (٢)
الشرعية الشرعية ٥٢٥٢، وتوصيات مؤتمر وثاق األول للتأمين التكافلي المنعقد في الكويت في محرم ، وتوصيات مؤتمر وثاق األول للتأمين التكافلي المنعقد في الكويت في محرم 
١٤٢٧١٤٢٧هــ. ينظـر: التأمين التعاوني علـى الديون، د. صالـح الفوزان هــ. ينظـر: التأمين التعاوني علـى الديون، د. صالـح الفوزان ٨٢٨٨٢٨، ونـدوة البركة. ، ونـدوة البركة. 
ينظر: فتاو التأمين، مجموعة دلة البركة ينظر: فتاو التأمين، مجموعة دلة البركة ١٩٣١٩٣، وبيت التمويل الكويتي. ينظر: التأمين على ، وبيت التمويل الكويتي. ينظر: التأمين على 

الديون د. القره داغي الديون د. القره داغي ١١١١.
ينظـر: التأميـن على الديـون، د. علي القـره داغـي ١١١١، والتأمين التعاوني علـى الديون، ، والتأمين التعاوني علـى الديون،  ينظـر: التأميـن على الديـون، د. علي القـره داغـي    (٣) =



٣١٨٣١٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن التوصيـف الفقهـي للتأميـن التعاونـي على الديـون موافق  أن التوصيـف الفقهـي للتأميـن التعاونـي على الديـون موافق 
للتوصيـف الفقهـي للتأميـن التعاونـي بصـورة عامـة علـى خـالف بيـن الباحثين في للتوصيـف الفقهـي للتأميـن التعاونـي بصـورة عامـة علـى خـالف بيـن الباحثين في 
توصيفهما، فقيل: إنهما شـركة مناهدة، وقيل: التزام بالتبرع، وقيل: هبة بالثواب وقيل توصيفهما، فقيل: إنهما شـركة مناهدة، وقيل: التزام بالتبرع، وقيل: هبة بالثواب وقيل 
غير ذلكغير ذلك(١)، ويمكن أن يضاف توصيف آخر خاص بالتأمين التعاوني على القروض، ، ويمكن أن يضاف توصيف آخر خاص بالتأمين التعاوني على القروض، 
نة تضم ذمتها إلى ذمة المدين في دفع  نة تضم ذمتها إلى ذمة المدين في دفع فيقال: هو عقد ضمان (كفالة) ألن الجهة المؤمِّ فيقال: هو عقد ضمان (كفالة) ألن الجهة المؤمِّ

الكفالةالكفالة(٢).
وقـد نوقش هذا التوصيف بأن الشـركة المؤمنة ال تضم ذمتها إلى ذمة المدين؛ وقـد نوقش هذا التوصيف بأن الشـركة المؤمنة ال تضم ذمتها إلى ذمة المدين؛ 
ألنها ال تتحمل الدين إال في حالة تعذر السداد من قِبلَ المدين وذلك في حالة الموت ألنها ال تتحمل الدين إال في حالة تعذر السداد من قِبلَ المدين وذلك في حالة الموت 
والعجـز الكلي عن السـداد، وحينئذ ال يكون المدين مسـؤوالً عن السـداد إلعسـاره والعجـز الكلي عن السـداد، وحينئذ ال يكون المدين مسـؤوالً عن السـداد إلعسـاره 
وعجزه، فهنا لم يحدث ضم للذمتين ال قبل التعذر وال بعده؛ ولذا فالدائن المضمون وعجزه، فهنا لم يحدث ضم للذمتين ال قبل التعذر وال بعده؛ ولذا فالدائن المضمون 
ا كما في عقد الضمان بل له مطالبة المدين  ا كما في عقد الضمان بل له مطالبة المدين له ال يمكنه أن يطالب المدين والضامن معً له ال يمكنه أن يطالب المدين والضامن معً

قبل التعذر ومطالبة شركة التأمين بعد التعذرقبل التعذر ومطالبة شركة التأمين بعد التعذر(٣).
د. صالح بن محمد الفوزان ٨٢٥٨٢٥. د. صالح بن محمد الفوزان =   =

ينظـر: التأميـن على الديون، د. القـره داغـي ١١١١، والملتقى األول للتأميـن التعاوني ، والملتقى األول للتأميـن التعاوني ٩٦٧٩٦٧، ،  ينظـر: التأميـن على الديون، د. القـره داغـي    (١)
.٩٦٨٩٦٨

ينظر: التأمين على الديون، د. القره داغي ١١١١، وحكم التأمين على الديون المشـكوك فيها، ، وحكم التأمين على الديون المشـكوك فيها،  ينظر: التأمين على الديون، د. القره داغي    (٢)
د. محمـد الزحيلـي د. محمـد الزحيلـي ١٤١١٤١، والتأميـن التعاوني على الديـون، د. صالح الفـوزان ، والتأميـن التعاوني على الديـون، د. صالح الفـوزان ٨٢٥٨٢٥، وقد ، وقد 
 « » نـازع ابن القيـم رحمه الله في اشـتقاق الضمان من الضم ألن الضم مـن المضاعف «ضمَّ نـازع ابن القيـم رحمه الله في اشـتقاق الضمان من الضم ألن الضم مـن المضاعف «ضمَّ
والضمـان مـن الضمين فمادتهما مختلفة ومعناهما مختلف، وإن تشـابها في بعض األمور. والضمـان مـن الضمين فمادتهما مختلفة ومعناهما مختلف، وإن تشـابها في بعض األمور. 

ينظر: إعالم الموقعين البن القيم ينظر: إعالم الموقعين البن القيم ٣٣٣٣٣٣/٣. . 
ينظر: التأمين على الديون، د. القره داغي ١١١١، ، ١٢١٢، والتأمين التعاوني على الديون، د.  صالح ، والتأمين التعاوني على الديون، د.  صالح  ينظر: التأمين على الديون، د. القره داغي    (٣)
الفـوزان الفـوزان ٨٢٥٨٢٥، ، ٨٢٦٨٢٦. وعلى القول الصحيح فإنه ال يحق للدائن مطالبة الضامن قبل مطالبة . وعلى القول الصحيح فإنه ال يحق للدائن مطالبة الضامن قبل مطالبة 
المديـن ومـا يذكره جمهور الفقهـاء من تخيير الدائن في مطالبته من شـاء محل نظر، وليس المديـن ومـا يذكره جمهور الفقهـاء من تخيير الدائن في مطالبته من شـاء محل نظر، وليس 

هذا محل بسطه، والله أعلم.هذا محل بسطه، والله أعلم.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣١٩٣١٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وأجيـب بأنه يمكن توصيف التأمين على القـروض بأنه: عقد كفالة معلق وهو وأجيـب بأنه يمكن توصيف التأمين على القـروض بأنه: عقد كفالة معلق وهو 
جائز عند الجمهورجائز عند الجمهور(١)، كما لو قال: «أنا كفيل أو ضامن لك بهذا الدين إن أفلس فالن»، ، كما لو قال: «أنا كفيل أو ضامن لك بهذا الدين إن أفلس فالن»، 
وهذا يشبه التأمين على القروض، فشركة التأمين إنما تتحمل الدين عند وقوع الشرط وهذا يشبه التأمين على القروض، فشركة التأمين إنما تتحمل الدين عند وقوع الشرط 

بإفالس المقترض أو وفاتهبإفالس المقترض أو وفاته(٢). . 
الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: ما يحققه التأميـن التعاوني على القروض مـن مصالح عظيمة  ما يحققه التأميـن التعاوني على القروض مـن مصالح عظيمة 
لألفـراد والبنـوك التعاونية، فهو يقي األفراد من التعثر في الديون لألفـراد والبنـوك التعاونية، فهو يقي األفراد من التعثر في الديون – – بإذن الله بإذن الله – – ويؤمِّن ويؤمِّن 
ورثتهم من تبعات الديون، ويبرئ ذممهم السـيما عند الموت أو العجز عن السـداد. ورثتهم من تبعات الديون، ويبرئ ذممهم السـيما عند الموت أو العجز عن السـداد. 
وأما البنوك التعاونية فإن تأمين ديونها يقيها من الخسائر بسبب إعدام الديون المتعثرة، وأما البنوك التعاونية فإن تأمين ديونها يقيها من الخسائر بسبب إعدام الديون المتعثرة، 

ويزيد من أرباحها بما يعود عليها وعلى األعضاء بالنفعويزيد من أرباحها بما يعود عليها وعلى األعضاء بالنفع(٣).
فـإن قـال قائـل: إن التأميـن التعاوني على القـروض داخل في بيـع الدين لغير فـإن قـال قائـل: إن التأميـن التعاوني على القـروض داخل في بيـع الدين لغير 
مـن هو عليه وهو محرم عند جمهور الفقهـاءمـن هو عليه وهو محرم عند جمهور الفقهـاء(٤)، لما فيه من الغرر؛ حيث إن المقرض ، لما فيه من الغرر؛ حيث إن المقرض 
نه الـذي لم يقبضه وال يقدر على تسـليمه على غيـر المقترض وهي  يْ نه الـذي لم يقبضه وال يقدر على تسـليمه على غيـر المقترض وهي (الدائـن) يبيـع دَ يْ (الدائـن) يبيـع دَ

شركة التأمينشركة التأمين(٥).
ا، والمالكيـة وقول عند  وهـو مذهـب الحنفية بشـرط أن يكون الشـرط المعلق عليـه مالئمً ا، والمالكيـة وقول عند   وهـو مذهـب الحنفية بشـرط أن يكون الشـرط المعلق عليـه مالئمً  (١)
الشـافعية ورواية فـي مذهب الحنابلة هي المشـهورة عند المتأخرين. ينظـر: تبيين الحقائق الشـافعية ورواية فـي مذهب الحنابلة هي المشـهورة عند المتأخرين. ينظـر: تبيين الحقائق 
للزيلعـي للزيلعـي ١٤٩١٤٩/٤، ، ١٥٠١٥٠، ، ١٥٤١٥٤، ومواهـب الجليل وبهامشـه التـاج واإلكليل ، ومواهـب الجليل وبهامشـه التـاج واإلكليل ٤٤٤٤/٧، ، ٤٥٤٥، ، 
والغرر البهية شـرح البهجة الوردية زكريا األنصاري والغرر البهية شـرح البهجة الوردية زكريا األنصاري ١٥٨١٥٨/٣، ، ١٥٩١٥٩، واإلنصاف ، واإلنصاف ٦٩٦٩/١٣١٣، ، 

وكشاف القناع للبهوتي وكشاف القناع للبهوتي ٢٥٢٢٥٢/٨، وإعالم الموقعين البن القيم ، وإعالم الموقعين البن القيم ٣٣٤٣٣٤/٣.
ينظـر: التأمين علـى الديون، د. القره داغـي ١٢١٢، والتأمين التعاوني علـى الديون، د. صالح ، والتأمين التعاوني علـى الديون، د. صالح  ينظـر: التأمين علـى الديون، د. القره داغـي    (٢)

الفوزان الفوزان ٨٢٦٨٢٦.
ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. صالح الفوزان ٨٢٦٨٢٦. ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. صالح الفوزان    (٣)

ينظر: تبيين الحقائق ٨٣٨٣/٤، وتحفة المحتاج ، وتحفة المحتاج ٤٨٧٤٨٧/٤، ، ٤٨٨٤٨٨، والمغني ، والمغني ١٠٦١٠٦/٦، ومجموع ، ومجموع  ينظر: تبيين الحقائق    (٤)
فتاو شيخ اإلٍسالم ابن تيمية فتاو شيخ اإلٍسالم ابن تيمية ٤٧٢٤٧٢/٢٩٢٩.

ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. صالح الفوزان ٨٢٦٨٢٦، ، ٨٢٧٨٢٧. ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. صالح الفوزان    (٥)



٣٢٠٣٢٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فيجاب:فيجاب:
ا، ففي بيـع الدين ينتقل الدين  ا كبيرً ا، ففي بيـع الدين ينتقل الدين أن بيـن بيع الديـن والتأمين عليه فرقً ا كبيرً أن بيـن بيع الديـن والتأمين عليه فرقً  – –١
من ذمة المدين األول إلى ذمة المدين الجديد، وأما التأمين على القرض من ذمة المدين األول إلى ذمة المدين الجديد، وأما التأمين على القرض 
فليـس فيه نقل للقرض من ذمـة المقترض إلى شـركة التأمين، بل تبقى فليـس فيه نقل للقرض من ذمـة المقترض إلى شـركة التأمين، بل تبقى 
نَت  مِ نَت ذمة المقترض مشـغولة بالدين وغاية األمر أن شركة التأمين قد ضَ مِ ذمة المقترض مشـغولة بالدين وغاية األمر أن شركة التأمين قد ضَ
للمقرض سـداد الدين إن لم يسدده المقترض كالضمان أو الكفالة كما للمقرض سـداد الدين إن لم يسدده المقترض كالضمان أو الكفالة كما 

ا. ا.تقدم آنفً تقدم آنفً
أن الشريعة قد حرمت بيع الدين لغير من هو عليه لما فيه من المعاوضة أن الشريعة قد حرمت بيع الدين لغير من هو عليه لما فيه من المعاوضة   – –٢
على الديـون المفضي إلى الغرر بخالف التأميـن التعاوني عليها فليس على الديـون المفضي إلى الغرر بخالف التأميـن التعاوني عليها فليس 
معاوضة بل هو تبرع أو إرفاق للتعاون على السـداد فال مانع من إيقاعه معاوضة بل هو تبرع أو إرفاق للتعاون على السـداد فال مانع من إيقاعه 

على القرضعلى القرض(١).
ا حسيا،  ا حسيا، فإن اعترض معترض وقال: إن الديون معدومة وليست موجودة وجودً فإن اعترض معترض وقال: إن الديون معدومة وليست موجودة وجودً
وإنمـا هي موجودة فـي الذهن، ولذلك فـإن التأمين عليها موغل فـي الغرر والجهالة وإنمـا هي موجودة فـي الذهن، ولذلك فـإن التأمين عليها موغل فـي الغرر والجهالة 

ا(٢). افيكون محرمً فيكون محرمً
وأجيب عن ذلك:وأجيب عن ذلك:

أن الديـون أمـوال حقيقيـة عنـد جمهور الفقهـاءأن الديـون أمـوال حقيقيـة عنـد جمهور الفقهـاء(٣)، وهـي موجودة في ، وهـي موجودة في   – –١
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (١)

ينظر: التأمين على الديون، د. صالح الفوزن ٨٢٧٨٢٧. ينظر: التأمين على الديون، د. صالح الفوزن    (٢)
ا للحنفيـة. ينظر: بدائـع الصنائع للكاسـاني ٤٨٣٤٨٣/٤، ، ٤٨٤٤٨٤، ،  وهـو مذهـب الجمهـور خالفً ا للحنفيـة. ينظر: بدائـع الصنائع للكاسـاني   وهـو مذهـب الجمهـور خالفً  (٣)
ونهايـة المحتـاج للرملي ونهايـة المحتـاج للرملي ١٣٠١٣٠/٣، ومجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ابن تيميـة ، ومجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ابن تيميـة ٥١٣٥١٣/٢٠٢٠، ، 

وقضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد، د. نزيه حماد وقضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد، د. نزيه حماد ١١١١١١-١١٣١١٣.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٢١٣٢١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

األذهان وفي الواقع فهي معلومة القدر والجنس، والشريعة توجب فيها األذهان وفي الواقع فهي معلومة القدر والجنس، والشريعة توجب فيها 
الزكاة وتترتب عليها الحقوق.الزكاة وتترتب عليها الحقوق.

أن دعـو اإليغال في الغرر والجهالة إنما تكـون في التأمين التجاري؛ أن دعـو اإليغال في الغرر والجهالة إنما تكـون في التأمين التجاري؛   – –٢
ألنـه يقـوم على المعاوضة بخـالف التعاوني فال تصح دعـو الجهالة ألنـه يقـوم على المعاوضة بخـالف التعاوني فال تصح دعـو الجهالة 

أو  الغرر؛ ألنه قائم على التبرع واإلرفاقأو  الغرر؛ ألنه قائم على التبرع واإلرفاق(١).
فإن قيل: بأنه على القول بتوصيف التأمين على القروض بأنه كفالة (ضمان) فإن فإن قيل: بأنه على القول بتوصيف التأمين على القروض بأنه كفالة (ضمان) فإن 
نين وتشترط  نين وتشترط ، وشـركات التأمين تأخذ اشـتراكات من المؤمِّ أخذ األجرة عليه محرمأخذ األجرة عليه محرم(٢)، وشـركات التأمين تأخذ اشـتراكات من المؤمِّ

ذلك للتأمين على القروضذلك للتأمين على القروض(٣).
وأجيب عن ذلك:وأجيب عن ذلك:

أن االشـتراكات التي يدفعها المستأمنون ليست من قبيل المعاوضة، بل أن االشـتراكات التي يدفعها المستأمنون ليست من قبيل المعاوضة، بل   – –١
هـي على سـبيل التعاون واإلرفـاق أو التبرع على القول بذلك فليسـت هـي على سـبيل التعاون واإلرفـاق أو التبرع على القول بذلك فليسـت 

أجرة في مقابل قيام الشركة بالتأمين على القرضأجرة في مقابل قيام الشركة بالتأمين على القرض(٤).
ا لهم، وليس إلدارة  تَأمنون تبقى ملكً سْ ا لهم، وليس إلدارة أن االشـتراكات التي يدفعها الـمُ تَأمنون تبقى ملكً سْ أن االشـتراكات التي يدفعها الـمُ  – –٢
الشركة حق فيها إال ما تأخذه على وجه األجرة في مقابل عملها، فالذي الشركة حق فيها إال ما تأخذه على وجه األجرة في مقابل عملها، فالذي 
يقدم الضمان هو حسـاب المشـتركين وليسـت الشـركة، فالشركة تدير يقدم الضمان هو حسـاب المشـتركين وليسـت الشـركة، فالشركة تدير 

هذا الحساب نيابة عن المشتركينهذا الحساب نيابة عن المشتركين(٥).
ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. صالح الفوزان ٨٢٦٨٢٦. ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. صالح الفوزان    (١)

ينظـر: المغنـي ٤٤١٤٤١/٦، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي بجدة ، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي بجدة ٢٥٢٥، والمعايير ، والمعايير  ينظـر: المغنـي    (٢)
الشرعية الشرعية ٥١٥١.

ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. صالح الفوزان ٨٢٨٨٢٨. ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. صالح الفوزان    (٣)
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٤)

ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. الفوزان ٨٢٨٨٢٨. ينظر: التأمين التعاوني على الديون، د. الفوزان    (٥)



٣٢٢٣٢٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فإن قال قائل: سـلمنا لكم بإباحة تأمين البنـك على القروض حفاظًا على حقه فإن قال قائل: سـلمنا لكم بإباحة تأمين البنـك على القروض حفاظًا على حقه 
لئـال يضيع، لكن كيف تبيحـون للمقترض أن يُؤمِّن على القرض مـع أن المنتفع غيره لئـال يضيع، لكن كيف تبيحـون للمقترض أن يُؤمِّن على القرض مـع أن المنتفع غيره 

ض؟ قرِ ا للمُ ر نفعً ض؟فيكون القرض قد جَ قرِ ا للمُ ر نفعً فيكون القرض قد جَ
ـا؛ لمـا فـي ذلـك من  ـا؛ لمـا فـي ذلـك من والجـواب أن يقـال: إن المقتـرض منتفـع بالتأميـن أيضً والجـواب أن يقـال: إن المقتـرض منتفـع بالتأميـن أيضً
االطمئنان على سـداد القرض الذي في ذمته إن عجز عنه، ويمكن أن يدفع اشتراكات االطمئنان على سـداد القرض الذي في ذمته إن عجز عنه، ويمكن أن يدفع اشتراكات 
التأمين ليضمن إبراء ذمته، وهذا يشـجع المؤسسـات المالية على منحه ما يحتاجه من التأمين ليضمن إبراء ذمته، وهذا يشـجع المؤسسـات المالية على منحه ما يحتاجه من 
القروض، وقد تشترط تلك المؤسسات كالبنوك التعاونية مثالً دفع اشتراكات التأمين القروض، وقد تشترط تلك المؤسسات كالبنوك التعاونية مثالً دفع اشتراكات التأمين 
لتقديم التمويل، وهذا شـرط جائز ال يتعارض مع نص شـرعي مع ما فيه من مصلحة لتقديم التمويل، وهذا شـرط جائز ال يتعارض مع نص شـرعي مع ما فيه من مصلحة 

المقرض والمقترضالمقرض والمقترض(١)، واألصل في المعامالت الحل واإلباحة.، واألصل في المعامالت الحل واإلباحة.
ا للمقرض فجوابه أن شـركة التأمين  ا للمقرض فجوابه أن شـركة التأمين وأمـا كون التأمين علـى القروض يجر نفعً وأمـا كون التأمين علـى القروض يجر نفعً

ال  تخلو من أمرين:ال  تخلو من أمرين:
ا آخـر ليس البنـك، بمعنى أن يدفـع المقترض  ا آخـر ليس البنـك، بمعنى أن يدفـع المقترض أن تكـون الشـركة طرفً أن تكـون الشـركة طرفً  – –١
قسـطَ التأمين لشـركة تأمين مسـتقلة عن البنك، فهنا ال يُتصور أن يجر قسـطَ التأمين لشـركة تأمين مسـتقلة عن البنك، فهنا ال يُتصور أن يجر 
ا إلى المقرض؛ ألن شـركة التأمين مسـتقلة عنه فال حرج في ذلك  ا إلى المقرض؛ ألن شـركة التأمين مسـتقلة عنه فال حرج في ذلك نفعً نفعً

وهو مباح.وهو مباح.
أن تكـون شـركة التأمين تابعة للبنـك أو له فيها حصة فهـل التأمين فيها أن تكـون شـركة التأمين تابعة للبنـك أو له فيها حصة فهـل التأمين فيها   – –٢

ا للمقرض؟ ا للمقرض؟يجر نفعً يجر نفعً
الـذي يظهـر الـذي يظهـر – – واللـه تعالى أعلـم واللـه تعالى أعلـم – – أنه ال بـأس بالتأمين التعاونـي لديها؛ ألن أنه ال بـأس بالتأمين التعاونـي لديها؛ ألن 
ا له، وليسـت للشـركة فليس للشركة  ا له، وليسـت للشـركة فليس للشركة ما  يدفعه المقترض من أقسـاط التأمين تعتبر ملكً ما  يدفعه المقترض من أقسـاط التأمين تعتبر ملكً
ينظر: تأمين الدين والضمان، د. القره داغي ٢٠٢٢٠٢، والتأمين التعاوني على الديون، د. صالح ، والتأمين التعاوني على الديون، د. صالح  ينظر: تأمين الدين والضمان، د. القره داغي    (١)

الفوزان الفوزان ٨٣١٨٣١، ، ٨٣٢٨٣٢، وبحوث في الفقه المعاصر، حسين الجواهري ، وبحوث في الفقه المعاصر، حسين الجواهري ١٨٩١٨٩/٢، ، ١٩٠١٩٠.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٢٣٣٢٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

إال أجرة عملها ألنها تقوم بإدارة حسـاب المشتركين، فالتأمين ليس من الشركة وإنما إال أجرة عملها ألنها تقوم بإدارة حسـاب المشتركين، فالتأمين ليس من الشركة وإنما 
من أموال األعضاء المجتمعة في حساب المشتركين.من أموال األعضاء المجتمعة في حساب المشتركين.

المطلب الرابع: اقتراض المساهم من بنك تعاوني له فيه أسهمالمطلب الرابع: اقتراض المساهم من بنك تعاوني له فيه أسهم
البنـوك التعاونيـة ال تقـرض إال األعضـاء وهـم مـن سـاهم فيهـا واكتسـب البنـوك التعاونيـة ال تقـرض إال األعضـاء وهـم مـن سـاهم فيهـا واكتسـب 
العضويـةالعضويـة(١)، وهنا يرد سـؤال عن حكم اقتراض العضو مـن بنكه التعاوني الذي له فيه ، وهنا يرد سـؤال عن حكم اقتراض العضو مـن بنكه التعاوني الذي له فيه 
ا حسـنًا والذي يظهر – – والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم – – أن ذلك جائز وال بأس به؛ ألن أن ذلك جائز وال بأس به؛ ألن  ا حسـنًا والذي يظهر أسـهم قرضً أسـهم قرضً

البنوك التعاونية ال تخلو من حالين:البنوك التعاونية ال تخلو من حالين:
الحـال األول:الحـال األول: أن تكـون ذات شـخصية اعتباريـة، وبنـاء على ذلـك فهي جهة  أن تكـون ذات شـخصية اعتباريـة، وبنـاء على ذلـك فهي جهة 
مسـتقلة بذاتها لها أن تقترض وتقرض وتعمل ما يكون فيه مصلحتها وأموالها مستقلة مسـتقلة بذاتها لها أن تقترض وتقرض وتعمل ما يكون فيه مصلحتها وأموالها مستقلة 

عن المساهمين فيها فيجوز لهم االقتراض منها وإقراضها.عن المساهمين فيها فيجوز لهم االقتراض منها وإقراضها.
الحال الثانية:الحال الثانية: أال تكون ذات شـخصية اعتبارية بحيث تكون شـركة عنان وهذه  أال تكون ذات شـخصية اعتبارية بحيث تكون شـركة عنان وهذه 

ا؛ ألن األصل اإلباحة وال أعلم دليالً يمنع ذلك. ا؛ ألن األصل اإلباحة وال أعلم دليالً يمنع ذلك.مباحة أيضً مباحة أيضً
فإن قال قائل: إن الشريك ال يحق له االقتراض من مال الشركة، فالجواب عن فإن قال قائل: إن الشريك ال يحق له االقتراض من مال الشركة، فالجواب عن 

ذلك:ذلك:
أن منـع الشـريك من االقتراض إنما يكون إذا لم يأذن الشـركاء صراحة أن منـع الشـريك من االقتراض إنما يكون إذا لم يأذن الشـركاء صراحة   – –١
ـا وهـذا ما يكون غالبًـا في الشـركات التجارية الربحيـة(٢)، وأما ، وأما  ـا وهـذا ما يكون غالبًـا في الشـركات التجارية الربحيـةأو عرفً أو عرفً
 Cooperatives UkCooperatives Ukينظـر: االدخـار واالئتمان التعاونـي، د. كمال أبـو الخيـر ٥٣٥٥٣٥، ، ٥٦٤٥٦٤ و و ينظـر: االدخـار واالئتمان التعاونـي، د. كمال أبـو الخيـر    (١)

.John-Paul flintoff p26 – 27John-Paul flintoff p26 – 27

ألن الشـركة قامـت لهـدف ربحـي وال مصلحة لها في القرض الحسـن فتمنع الشـريك من  ألن الشـركة قامـت لهـدف ربحـي وال مصلحة لها في القرض الحسـن فتمنع الشـريك من    (٢)
االقتـراض ألجل ذلـك، وأمـا إن كان القرض بفائدة فهـي تقرض أعضاءهـا وغيرهم؛ ألن االقتـراض ألجل ذلـك، وأمـا إن كان القرض بفائدة فهـي تقرض أعضاءهـا وغيرهم؛ ألن 

المقصود الربح.المقصود الربح.



٣٢٤٣٢٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البنـوك التعاونيـة وما جـر مجراها مـن التعاونيـات فهـي قائمة على البنـوك التعاونيـة وما جـر مجراها مـن التعاونيـات فهـي قائمة على 
التعـاون واإلقراض واالقتراض فاإلذن بين الشـركاء حاصل بالتصريح التعـاون واإلقراض واالقتراض فاإلذن بين الشـركاء حاصل بالتصريح 

ا كالمشروط شرطًا. ا كالمشروط شرطًا.أو بالعرف، والمعروف عرفً أو بالعرف، والمعروف عرفً
أن الشـركة تكون بحسـب ما يتفق عليه الشـركاء، والشـركاء في البنك أن الشـركة تكون بحسـب ما يتفق عليه الشـركاء، والشـركاء في البنك   – –٢
التعاوني قد أسسوا بنكهم ليقوم بإقراضهم، والحق ال يعدوهم فال مانع التعاوني قد أسسوا بنكهم ليقوم بإقراضهم، والحق ال يعدوهم فال مانع 

من ذلك.من ذلك.
القيـاس على إباحة االقتراض مـن بيت المالالقيـاس على إباحة االقتراض مـن بيت المال(١)، بجامـع أن المقترض ، بجامـع أن المقترض   – –٣

يملك حصة فيهما (البنك وبيت المال).يملك حصة فيهما (البنك وبيت المال).
المطلب الخامس: اشتراط اإليداع لإلقراض والتمويلالمطلب الخامس: اشتراط اإليداع لإلقراض والتمويل

ا على حثّ وتشجيع أعضائها وعمالئها على إيداع أموالهم  ا على حثّ وتشجيع أعضائها وعمالئها على إيداع أموالهم تحرص البنوك دائمً تحرص البنوك دائمً
لديها، وهذا أمر طبيعي؛ ألن البنوك تستفيد من تلك الودائع، والبنوك التعاونية في هذا لديها، وهذا أمر طبيعي؛ ألن البنوك تستفيد من تلك الودائع، والبنوك التعاونية في هذا 

المجال ال تخلو من أحوال:المجال ال تخلو من أحوال:
الحال األولى:الحال األولى: أن تحث وتشجع األعضاء على اإليداع لديها ولكنها ال تشترط  أن تحث وتشجع األعضاء على اإليداع لديها ولكنها ال تشترط 

ذلك لتقرض العضو.ذلك لتقرض العضو.
وهذه الصورة ال يظهر لي فيها أي مانع شـرعي؛ ألن البنك لم يشـترط اإليداع وهذه الصورة ال يظهر لي فيها أي مانع شـرعي؛ ألن البنك لم يشـترط اإليداع 
لكي يقرض العضو أو العميل، فالجهة منفكة بين اإلقراض والتشجيع على اإليداع ما لكي يقرض العضو أو العميل، فالجهة منفكة بين اإلقراض والتشجيع على اإليداع ما 
لم يكن االشـتراط عرفيا فهذا يدخل في الحالة الثانية وسـتأتي، واألصل في مثل هذه لم يكن االشـتراط عرفيا فهذا يدخل في الحالة الثانية وسـتأتي، واألصل في مثل هذه 

المعاملة اإلباحة ما لم يرد دليل على المنع وال أعلم دليالً يمنع ذلك.المعاملة اإلباحة ما لم يرد دليل على المنع وال أعلم دليالً يمنع ذلك.
ا من المال  ا من المال  أن يشـترط البنك علـى أعضائه أن يودعوا لديـه مبلغً الحـال الثانية:الحـال الثانية: أن يشـترط البنك علـى أعضائه أن يودعوا لديـه مبلغً

ينظر: التصرف في المال العام، د. خالد الماجد ١٨٨١٨٨ – – ١٩٢١٩٢. ينظر: التصرف في المال العام، د. خالد الماجد    (١)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٢٥٣٢٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ليقرضهمليقرضهم(١) وهذه الصورة فيما يظهر  وهذه الصورة فيما يظهر – – والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم – – لها احتماالن:لها احتماالن:
ج علـى مسـألة «أسـلفني وأسـلفك» والتي تسـمى  ج علـى مسـألة «أسـلفني وأسـلفك» والتي تسـمى  أن تُخـرَّ االحتمـال األول:االحتمـال األول: أن تُخـرَّ
«القـروض المتبادلـة بالشـرط» وصورة هذه المسـألة عند الفقهاء أن يقرض شـخصٌ «القـروض المتبادلـة بالشـرط» وصورة هذه المسـألة عند الفقهاء أن يقرض شـخصٌ 
ا  ا لمدة محددة معلومة، نظير أن يقرض المقترضُ المقرضَ مبلغً ا معلومً ا مبلغً ا شـخصً ا لمدة محددة معلومة، نظير أن يقرض المقترضُ المقرضَ مبلغً ا معلومً ا مبلغً شـخصً

ا(٢). ا لمدة معلومة أيضً امعلومً ا لمدة معلومة أيضً معلومً
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القـول األول:القـول األول: أن القروض المتبادلة بالشـرط محرمة وهو قول جمهور الفقهاء  أن القروض المتبادلة بالشـرط محرمة وهو قول جمهور الفقهاء 
من المالكيةمن المالكية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥)، ونسبه بعض الباحثين إلى الحنفية، ونسبه بعض الباحثين إلى الحنفية(٦).

القول الثاني:القول الثاني: أن القروض المتبادلة بالشرط جائزة، وذهب إلى هذا جماعة من  أن القروض المتبادلة بالشرط جائزة، وذهب إلى هذا جماعة من 
ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٥٦٤٥٦٤، ، ٥٦٥٥٦٥، والبنوك التعاونية، اإلمام ، والبنوك التعاونية، اإلمام  ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (١)

Cooperative banks and the Grameen bank Model p 9, 23, 33Cooperative banks and the Grameen bank Model p 9, 23, 33١٨٥١٨٥، و، و
ينظـر: في فقه المعامـالت المالية والمصرفية المعاصرة، د. نزيـه حماد ٢٩٤٢٩٤، والمنفعة في ، والمنفعة في  ينظـر: في فقه المعامـالت المالية والمصرفية المعاصرة، د. نزيـه حماد    (٢)
القرض، د. العمراني القرض، د. العمراني ٢١٨٢١٨، وعقود التمويل المسـتجدة في المصارف اإلسـالمية، د. حامد ، وعقود التمويل المسـتجدة في المصارف اإلسـالمية، د. حامد 

ميرة ميرة ٤٩١٤٩١، والجامع في أصول الربا، د.رفيق المصري ، والجامع في أصول الربا، د.رفيق المصري ٣٠٣٣٠٣.
ينظر: مواهب الجليل ومعه التاج واإلكليل ٢٧٣٢٧٣/٦، ومنح الجليل لعليش ، ومنح الجليل لعليش ٧٨٧٨/٥. ينظر: مواهب الجليل ومعه التاج واإلكليل    (٣)

ينظر: تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي ٦٠٦٠/٥، والمنثور في القواعد للزركشي ، والمنثور في القواعد للزركشي  ينظر: تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي    (٤)
٢٤٠٢٤٠/٢، وحاشية قليوبي وعميرة ، وحاشية قليوبي وعميرة ٣٢٣٣٢٣/٢.

ينظر: المغني ٤٣٧٤٣٧/٦، وكشاف القناع للبهوتي ، وكشاف القناع للبهوتي ١٤٢١٤٢/٨. ينظر: المغني    (٥)
ممن نسـبه إلـى الحنفية د. عبد الله العمراني في كتابه المنفعـة في القرض ٢١٩٢١٩، ود. حامد ، ود. حامد  ممن نسـبه إلـى الحنفية د. عبد الله العمراني في كتابه المنفعـة في القرض    (٦)
ا على مذهبهم، جاء في بدائع  ا على مذهبهم، جاء في بدائع ، وذلـك تخريجً ميرة في كتابه عقود التمويل المسـتجدة ميرة في كتابه عقود التمويل المسـتجدة ٦١٩٦١٩، وذلـك تخريجً
الصنائـع: «وأمـا الـذي يرجع إلى نفس القـرض فهو أن ال يكون جر منفعـة فإن كان لم يجز الصنائـع: «وأمـا الـذي يرجع إلى نفس القـرض فهو أن ال يكون جر منفعـة فإن كان لم يجز 
نحو ما إذا أقرض دراهم... وشرط شرطًا له فيه منفعة» نحو ما إذا أقرض دراهم... وشرط شرطًا له فيه منفعة» ٥١٨٥١٨/٦، وينظر: حاشية ابن عابدين ، وينظر: حاشية ابن عابدين 

٤١٣٤١٣/٧، وهذا التخريج قابل للمناقشة، والله أعلم. ، وهذا التخريج قابل للمناقشة، والله أعلم. 



٣٢٦٣٢٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الفقهاء المعاصرينالفقهاء المعاصرين(١).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
ا فهو ربا(٢). ا فهو ربا أن العلماء قد أجمعوا على أن كل قرضٍ جر نفعً الدليل األول:الدليل األول: أن العلماء قد أجمعوا على أن كل قرضٍ جر نفعً

والمنفعة في هذا االشـترط أن المقرض ينتفع بالقرض من المقترض، وسـبب والمنفعة في هذا االشـترط أن المقرض ينتفع بالقرض من المقترض، وسـبب 
هذه المنفعة القرض الذي أعطاه إياههذه المنفعة القرض الذي أعطاه إياه(٣).

ويناقش:ويناقش:
بأن المنفعة الممنوعة هي الزيادة المشترطة للمقرض على مبلغ القرض بأن المنفعة الممنوعة هي الزيادة المشترطة للمقرض على مبلغ القرض   – –١

ا في مجرد اإلقراض(٤). ا في مجرد اإلقراضفي القدر أو الصفة، وهذا ليس موجودً في القدر أو الصفة، وهذا ليس موجودً
وممن ذهب إلى هذا القول د. نزيه حماد، وندوة البركة الحادية عشرة لالقتصاد اإلسالمي،  وممن ذهب إلى هذا القول د. نزيه حماد، وندوة البركة الحادية عشرة لالقتصاد اإلسالمي،    (١)
والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداني، والمستشار والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداني، والمستشار 
الشـرعي لبيت التمويل الكويتي. ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية د.  نزيه حماد الشـرعي لبيت التمويل الكويتي. ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية د.  نزيه حماد 
ا ٢٢٩٢٢٩، وفتاو نـدوة البركة ، وفتاو نـدوة البركة ١٩٢١٩٢، وقـرارات الهيئة ، وقـرارات الهيئة  ا ، وقضايـا فقهيـة معاصرة لـه أيضً ٢٩٤٢٩٤، وقضايـا فقهيـة معاصرة لـه أيضً
الشرعية بمصرف الراجحي القرار الشرعية بمصرف الراجحي القرار ١٠٦١٠٦ ١٧٩١٧٩/١، وفتاو هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل ، وفتاو هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل 

السوداني السوداني ٥١٥١-٥٣٥٣، والفتاو الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، والفتاو الشرعية لبيت التمويل الكويتي ١٤٦١٤٦/٤.
وقد نسـب د. نزيه حماد هـذا القول إلى مذهب المالكية. ينظر: في فقـه المعامالت المالية  وقد نسـب د. نزيه حماد هـذا القول إلى مذهب المالكية. ينظر: في فقـه المعامالت المالية    
والمصرفيـة والمصرفيـة ٢٩٦٢٩٦-٢٩٨٢٩٨، وكالمـه غيـر دقيـق، ينظر لمناقشـة هذه النسـبة: عقـود التمويل ، وكالمـه غيـر دقيـق، ينظر لمناقشـة هذه النسـبة: عقـود التمويل 
المسـتجدة د. حامد ميرة المسـتجدة د. حامد ميرة ٦٠٩٦٠٩-٦١٢٦١٢. وقد رأ بعض مشـايخنا أال يذكر الخالف في هذه . وقد رأ بعض مشـايخنا أال يذكر الخالف في هذه 

المسألة؛ ألن القول الثاني حادثٌ وال يُعرف له سلف.المسألة؛ ألن القول الثاني حادثٌ وال يُعرف له سلف.
حكـى اإلجماع جماعة من العلماء منهم: ابن المنذر في كتابه اإلجماع ١٣٦١٣٦، وابن عبد البر ، وابن عبد البر  حكـى اإلجماع جماعة من العلماء منهم: ابن المنذر في كتابه اإلجماع    (٢)

في االستذكار في االستذكار ٥٤٥٤/٢١٢١، وابن قدامة في المغني ، وابن قدامة في المغني ٤٣٦٤٣٦/٦ وغيرهم.  وغيرهم. 
ينظر: المنفعة في القرض، د. العمراني ٢٢٠٢٢٠. ينظر: المنفعة في القرض، د. العمراني    (٣)

ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية، د. نزيه حماد ٢٩٤٢٩٤، ، ٢٩٥٢٩٥، وعقد الجواهر ، وعقد الجواهر  ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية، د. نزيه حماد    (٤) =



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٢٧٣٢٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن البنـك التعاونـي ال يقصد من هذا القرض المشـترط االنتفاع، وإنما أن البنـك التعاونـي ال يقصد من هذا القرض المشـترط االنتفاع، وإنما   – –٢
يقصد مساعدة العضو على ادخار شيء من أمواله بدليل أن البنك ملك يقصد مساعدة العضو على ادخار شيء من أمواله بدليل أن البنك ملك 

ألعضائه وال يهدف إلى الربح بشكل رئيس.ألعضائه وال يهدف إلى الربح بشكل رئيس.
الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: أن القروض المتبادلة بالشـرط تدخل فـي النهي عن الجمع بين  أن القروض المتبادلة بالشـرط تدخل فـي النهي عن الجمع بين 
عقديـن في عقـد والنهي عن الجمـع بين السـلف والبيع؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: عقديـن في عقـد والنهي عن الجمـع بين السـلف والبيع؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يحل سـلف «ال يحل سـلف 

وبيع...».وبيع...». الحديث الحديث(١).
ا  ا  بأنـه ليس فـي القـروض المتبادلة جمع بين سـلف وبيـع، ال منطوقً ونوقـش:ونوقـش: بأنـه ليس فـي القـروض المتبادلة جمع بين سـلف وبيـع، ال منطوقً
ـا؛ أما المنطـوق فليس في القروض المتبادلة بيع البتـة، وأما المفهوم: فهو  ـا؛ أما المنطـوق فليس في القروض المتبادلة بيع البتـة، وأما المفهوم: فهو وال  مفهومً وال  مفهومً
منتف كذلك، حيث إن النهي عن سلف وبيع إنما هو لسد ذريعة الربا، وحتى ال يحابي منتف كذلك، حيث إن النهي عن سلف وبيع إنما هو لسد ذريعة الربا، وحتى ال يحابي 
المقترض مقرضه في الثمن، فيكون المقرض قد نال الفائدة والزيادة على القرض من المقترض مقرضه في الثمن، فيكون المقرض قد نال الفائدة والزيادة على القرض من 

خالل المحاباة في الثمنخالل المحاباة في الثمن(٢)، وهذا غير حاصل في القروض المتبادلة.، وهذا غير حاصل في القروض المتبادلة.
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

فتَجة(٣). فتَجة القياس على جواز السُّ الدليل األول:الدليل األول: القياس على جواز السُّ
الثمينة البن شاس ٧٥٩٧٥٩/٢. الثمينة البن شاس =   =

سـبق تخريجـه ص١٨٨١٨٨، وينظر: المنفعة في القـرض، د. العمرانـي ، وينظر: المنفعة في القـرض، د. العمرانـي ٢٢٠٢٢٠، وعقود التمويل ، وعقود التمويل  سـبق تخريجـه ص   (١)
المستجدة، د. ميرة المستجدة، د. ميرة ٦٢٢٦٢٢.

ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية، د. نزيه حماد ٢٩٨٢٩٨، ، ٢٩٩٢٩٩. ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية، د. نزيه حماد    (٢)
السـفتجة بفتح السين وضمها لفظة أعجمية تعني: رسالة يكتبها الشخص لنائبه أو مدينه في  السـفتجة بفتح السين وضمها لفظة أعجمية تعني: رسالة يكتبها الشخص لنائبه أو مدينه في    (٣)
لزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشـخص أقرضه مثله. وقد اختلف الفقهاء في حكم  لزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشـخص أقرضه مثله. وقد اختلف الفقهاء في حكم بلـد آخر يُ بلـد آخر يُ
السـفتجة، فذهـب الجمهور إلى تحريم السـفتجة، وذهـب اإلمام أحمد فـي رواية اختارها السـفتجة، فذهـب الجمهور إلى تحريم السـفتجة، وذهـب اإلمام أحمد فـي رواية اختارها 
ابن  قدامة وشـيخ اإلسـالم ابن تيمية إلـى جوازها. ينظـر: المصباح المنيـر للفيومي ابن  قدامة وشـيخ اإلسـالم ابن تيمية إلـى جوازها. ينظـر: المصباح المنيـر للفيومي ٢٢٩٢٢٩، ، 
والمطلـع للبعلي والمطلـع للبعلي ٢٦٠٢٦٠، ، ٢٦١٢٦١، ومعجم المصطلحات الماليـة واالقتصادية في لغة الفقهاء، ، ومعجم المصطلحات الماليـة واالقتصادية في لغة الفقهاء، 

= د. نزيه حماد د. نزيه حماد ٢٤٤٢٤٤، والمغني ، والمغني ٤٣٦٤٣٦/٦، ، ٤٣٧٤٣٧، ومجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ابن تيمية ، ومجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ابن تيمية 



٣٢٨٣٢٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بجامع كون المنفعة الزائدة على القرض فيهما مشتركة بين المقرض والمقترض بجامع كون المنفعة الزائدة على القرض فيهما مشتركة بين المقرض والمقترض 
وال يستقل بها أحد العاقدينوال يستقل بها أحد العاقدين(١).

ونوقش:ونوقش:
أن العلمـاء لـم يختلفوا فـي تحريم السـفتجة إذا كانت المنفعـة فيها متمحضة أن العلمـاء لـم يختلفوا فـي تحريم السـفتجة إذا كانت المنفعـة فيها متمحضة 
للمقرض، كأن تكون لنقل المال كلفة ونفقة، فالمنفعة المباحة للمقرض، كأن تكون لنقل المال كلفة ونفقة، فالمنفعة المباحة – – عند من يقول بجواز عند من يقول بجواز 

ا(٢). االبد أن تكون مشتركة بين الطرفين معً السفتجة السفتجة – – البد أن تكون مشتركة بين الطرفين معً
ويجـاب:ويجـاب: بـأن المنفعـة في البنـوك التعاونية مشـتركة، فالبنك يسـتفيد من هذه  بـأن المنفعـة في البنـوك التعاونية مشـتركة، فالبنك يسـتفيد من هذه 
األمـوال المودعة لديه، والعضو المقترض يسـتفيد بادخار شـيء مـن أمواله، فالبنك األمـوال المودعة لديه، والعضو المقترض يسـتفيد بادخار شـيء مـن أمواله، فالبنك 
هُ أن البنك تعاوني ال ربحي. قُ لَ نْطَ هُ أن البنك تعاوني ال ربحي.يهدف أن يدخر العضو شيئًا من ماله وهذا الهدف مُ قُ لَ نْطَ يهدف أن يدخر العضو شيئًا من ماله وهذا الهدف مُ

.(٣)الدليل الثاني: الحاجة وعموم البلوالدليل الثاني: الحاجة وعموم البلو
قالوا: إن الحاجة ماسة للتعامل بهذه الطريقة وال يوجد بديل يقوم مقامهاقالوا: إن الحاجة ماسة للتعامل بهذه الطريقة وال يوجد بديل يقوم مقامها(٤).

ونوقش:ونوقش:
أن الحاجـة التي يُترخص ألجلها لها شـروط ذكرهـا العلماء وال تنطبق أن الحاجـة التي يُترخص ألجلها لها شـروط ذكرهـا العلماء وال تنطبق   – –١

على القروض المتبادلةعلى القروض المتبادلة(٥).
٥١٥٥١٥/٢٠٢٠ و و٤٥٥٤٥٥/٢٩٢٩، ، ٤٥٦٤٥٦، ورد المحتـار على الـدر المختار البن عابدين ، ورد المحتـار على الـدر المختار البن عابدين ٢١٢١/٨، ، ٢٢٢٢، ،   = =

وعقد الجواهر الثمينة البن شاس وعقد الجواهر الثمينة البن شاس ٧٥٩٧٥٩/٢، وروضة الطالبين للنووي ، وروضة الطالبين للنووي ٢٧٥٢٧٥/٣، ، ٢٧٦٢٧٦.
ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية، د. نزيه حماد ٢٩٥٢٩٥. ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية، د. نزيه حماد    (١)

ينظر: المغني البن قدامة ٤٣٦٤٣٦/٦، وعقد الجواهر الثمينة ، وعقد الجواهر الثمينة ٧٥٩٧٥٩/٢، ورد المحتار على الدر ، ورد المحتار على الدر  ينظر: المغني البن قدامة    (٢)
المختار البن عابدين المختار البن عابدين ٢٢٢٢/٨.

ينظر: فتاو ندوة البركة ١٩٢١٩٢، والفتاو الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، والفتاو الشرعية لبيت التمويل الكويتي ٧٣٧٣/١. ينظر: فتاو ندوة البركة    (٣)
ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية، د. نزيه حماد ٣٠٠٣٠٠، ، ٣٠١٣٠١. ينظر: في فقه المعامالت المالية والمصرفية، د. نزيه حماد    (٤)

ينظر: عقود التمويل المستجدة، د. حامد ميرة ٦١٥٦١٥، ، ٦١٦٦١٦. ينظر: عقود التمويل المستجدة، د. حامد ميرة    (٥)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٢٩٣٢٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أنه يمكن إيجاد بدائل للقروض المتبادلة.أنه يمكن إيجاد بدائل للقروض المتبادلة.  – –٢
أن الحاجـة ينبغـي أن تكون محصورة في نطـاق الحاجة الحقيقية ال أن أن الحاجـة ينبغـي أن تكون محصورة في نطـاق الحاجة الحقيقية ال أن   – –٣

ا دون تفصيل(١). ا دون تفصيليقال باإلباحة مطلقً يقال باإلباحة مطلقً
الترجيح:الترجيح:

مسـألة القروض المتبادلة بالشـرط بالطريقة التي يحدد فيهـا المبلغ والزمنمسـألة القروض المتبادلة بالشـرط بالطريقة التي يحدد فيهـا المبلغ والزمن(٢) 
يظهـر والله أعلم أنها محرمة؛ لقوة أدلة المنع، وألن عامة علماء السـلف على منعها، يظهـر والله أعلم أنها محرمة؛ لقوة أدلة المنع، وألن عامة علماء السـلف على منعها، 
وأمـا القروض المشـترطة في البنوك التعاونية فالذي يترجـح للباحث وأمـا القروض المشـترطة في البنوك التعاونية فالذي يترجـح للباحث – – والله أعلم والله أعلم – – 
ا وإنما هدفها أن  ا وإنما هدفها أن ال تشترط مدة وال مبلغً إباحتها؛ ألن البنوك التعاونية إباحتها؛ ألن البنوك التعاونية – – حسب علمي حسب علمي – – ال تشترط مدة وال مبلغً
، والبنوك التعاونية  ، والبنوك التعاونية يعتـاد العضو المقترض على االدخار وأال يجازف بأمواله دون تروٍّ يعتـاد العضو المقترض على االدخار وأال يجازف بأمواله دون تروٍّ
تممات السـلوك التعاونـي، فالمنفعة في ذلك مشـتركة بين المقرض  تممات السـلوك التعاونـي، فالمنفعة في ذلك مشـتركة بين المقرض تعتبـر ذلك من مُ تعتبـر ذلك من مُ
والمقترض، بل ربما تكون منفعة المقترض أكثر لكون البنك التعاوني ليس ربحيا في والمقترض، بل ربما تكون منفعة المقترض أكثر لكون البنك التعاوني ليس ربحيا في 

ا. ا.األصل وال يقصد من اشتراط اإليداع حصول منافع وإن كانت قد تحصل تبعً األصل وال يقصد من اشتراط اإليداع حصول منافع وإن كانت قد تحصل تبعً
وأمـا االحتمال الثاني وأمـا االحتمال الثاني – – في مسـألة أن يشـترط البنك التعاونـي على المقترض في مسـألة أن يشـترط البنك التعاونـي على المقترض 
إيداع مبلغ من المال لديه إيداع مبلغ من المال لديه – – أن يقال: إنها ليسـت من مسـألة «أسلفني وأسلفك» وإنما أن يقال: إنها ليسـت من مسـألة «أسلفني وأسلفك» وإنما 
هي مسـألة جديدة وتدخل تحت األصل العام وهـو أن األصل في المعامالت الحل، هي مسـألة جديدة وتدخل تحت األصل العام وهـو أن األصل في المعامالت الحل، 
ا لجهة أخر، وإنما تقصد  ا لجهة أخر، وإنما تقصد والبنوك التعاونية جهة إرفاقية، وال تقصد من اشتراطها نفعً والبنوك التعاونية جهة إرفاقية، وال تقصد من اشتراطها نفعً
نفـع المقتـرض الـذي هو عضو مالـك لجزء من البنـك فالمنفعة منصبـة على العضو نفـع المقتـرض الـذي هو عضو مالـك لجزء من البنـك فالمنفعة منصبـة على العضو 

التعاوني.التعاوني.
ينظر: المرجع السابق ٦١٨٦١٨. ينظر: المرجع السابق    (١)

ر. ينظـر: الجامع في أصـول الربـا، د. المصري ٣٠٣٣٠٣، ،  االقتصاديـون يسـمونها طريقـة النِّمَ ر. ينظـر: الجامع في أصـول الربـا، د. المصري   االقتصاديـون يسـمونها طريقـة النِّمَ  (٢)
.٣٠٤٣٠٤



٣٣٠٣٣٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فعلـى كال االحتمالين ال يظهر فعلـى كال االحتمالين ال يظهر – – ولله الحمد ولله الحمد – – مانع في هذه المعاملة، ويجوز مانع في هذه المعاملة، ويجوز 
للبنوك التعاونية التعامل بها.للبنوك التعاونية التعامل بها.

المطلب السادس: إجبار األعضاء على السداد عن العضو العاجزالمطلب السادس: إجبار األعضاء على السداد عن العضو العاجز
تقوم بعض البنوك التعاونية بإدارة وتنظيم القروض والتحويالت بطريقة جديدة تقوم بعض البنوك التعاونية بإدارة وتنظيم القروض والتحويالت بطريقة جديدة 
ترتكـز على جمع المقترضين في مجموعات يجمع بينهـا رابط اجتماعي إما لكونهم ترتكـز على جمع المقترضين في مجموعات يجمع بينهـا رابط اجتماعي إما لكونهم 
أقارب أو جيران ونحو ذلك، وتتكون هذه المجموعة من خمسة أشخاص، وقد يزيدون أقارب أو جيران ونحو ذلك، وتتكون هذه المجموعة من خمسة أشخاص، وقد يزيدون 
في بعض البنوك إلى سبعة، ثم يقوم البنك التعاوني بإقراض بعض أعضاء المجموعة في بعض البنوك إلى سبعة، ثم يقوم البنك التعاوني بإقراض بعض أعضاء المجموعة 
وغالبًا ال يقرض البنك أكثر من نصف األعضاء، فإذا انتهوا من سداد الدين يقوم البنك وغالبًا ال يقرض البنك أكثر من نصف األعضاء، فإذا انتهوا من سداد الدين يقوم البنك 
بإقراض البقية، ويشـترط البنك أن يدفع األعضاء قسطًا تأمينيا بحيث لو  مات أحدهم بإقراض البقية، ويشـترط البنك أن يدفع األعضاء قسطًا تأمينيا بحيث لو  مات أحدهم 
أو عجز عن السـداد فإنه يسـدد عنه من مبلغ التأمينأو عجز عن السـداد فإنه يسـدد عنه من مبلغ التأمين(١)، وهذه الطريقة تعمل بها بعض ، وهذه الطريقة تعمل بها بعض 
البنـوك التعاونية في المناطق الفقيرة التي ال يملك فيها األعضاء ضمانات فتكون هذه البنـوك التعاونية في المناطق الفقيرة التي ال يملك فيها األعضاء ضمانات فتكون هذه 

المجموعة ضامنة لبعضها البعض عن طريق المبالغ المدفوعة لتأمين القروض.المجموعة ضامنة لبعضها البعض عن طريق المبالغ المدفوعة لتأمين القروض.
والـذي يظهـر والـذي يظهـر – – واللـه تعالى أعلـم واللـه تعالى أعلـم – – أن ذلك جائـز وال بأس بـه، وتعتبر هذه أن ذلك جائـز وال بأس بـه، وتعتبر هذه 
الصـورة مـن صور التأمين التعاوني وهـو مباح عند عامة الفقهـاء المعاصرينالصـورة مـن صور التأمين التعاوني وهـو مباح عند عامة الفقهـاء المعاصرين(٢)؛ ألنه ؛ ألنه 
قائم على التبرع والتكافل وليس فيه محظور شرعي، والحاجة داعية للعمل بذلك لما قائم على التبرع والتكافل وليس فيه محظور شرعي، والحاجة داعية للعمل بذلك لما 
فيها من النفع لجميع األطراف، فالفقير يحصل على القرض ولو لم يملك الضمانات فيها من النفع لجميع األطراف، فالفقير يحصل على القرض ولو لم يملك الضمانات 
الكافيـة، والبنـك يطمئـن إلـى اسـترداد الديـن، وألن األصل فـي المعامـالت الحل الكافيـة، والبنـك يطمئـن إلـى اسـترداد الديـن، وألن األصل فـي المعامـالت الحل 

واإلباحة ما لم يرد دليل بالمنع.واإلباحة ما لم يرد دليل بالمنع.
Cooperative banks and the Grameen bank Model p 4, 21, 23, 33, 38Cooperative banks and the Grameen bank Model p 4, 21, 23, 33, 38 :ينظر ينظر:    (١)

وتجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ٨٠٨٠. وتجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    
سبق بيان ذلك ٣١٧٣١٧. سبق بيان ذلك    (٢)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٣١٣٣١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ويسـتثنى من القول بالجواز ما لو كان البنك التعاوني يؤمن تأمينًا تجاريا، فهذا ويسـتثنى من القول بالجواز ما لو كان البنك التعاوني يؤمن تأمينًا تجاريا، فهذا 
محرم؛ ألن جماهير الفقهاء على تحريم التأمين التجاري وهو الصوابمحرم؛ ألن جماهير الفقهاء على تحريم التأمين التجاري وهو الصواب(١).

المطلب السابع: قروض الكوارثالمطلب السابع: قروض الكوارث
ا أن البنوك التعاونية تستهدف في كثير من البلدان فئة متوسطي  ا أن البنوك التعاونية تستهدف في كثير من البلدان فئة متوسطي من المعلوم مسبقً من المعلوم مسبقً
الدخـل وما دونهـم من مزارعيـن وصناع وحرفييـن ونحوهم، وقد حـدث في بعض الدخـل وما دونهـم من مزارعيـن وصناع وحرفييـن ونحوهم، وقد حـدث في بعض 
الـدول التي تنشـط فيها البنوك التعاونيـة كوارث بيئية أو جوائح عامة أدت إلى كسـاد الـدول التي تنشـط فيها البنوك التعاونيـة كوارث بيئية أو جوائح عامة أدت إلى كسـاد 
التجـارات أو تلـف المحاصيـل مما أد إلى تضـرر كثير من أعضاء البنـوك التعاونية التجـارات أو تلـف المحاصيـل مما أد إلى تضـرر كثير من أعضاء البنـوك التعاونية 
وعجزهـم عن سـداد مديونياتهم تجـاه بنوكهم التعاونية، وألجـل ذلك عقدت بعض وعجزهـم عن سـداد مديونياتهم تجـاه بنوكهم التعاونية، وألجـل ذلك عقدت بعض 
البنـوك التعاونيـة مؤتمـرات لدراسـة حلول لهذه المشـكلة، وقد توصلـت إلى نتيجة البنـوك التعاونيـة مؤتمـرات لدراسـة حلول لهذه المشـكلة، وقد توصلـت إلى نتيجة 
هي أن اإلغاثة المباشـرة لألعضاء المتضررين ليسـت كافية في حل المشـكلة، وإنما هي أن اإلغاثة المباشـرة لألعضاء المتضررين ليسـت كافية في حل المشـكلة، وإنما 
قِدت عدة ورش عمل مع األعضاء  قِدت عدة ورش عمل مع األعضاء الحـل يكون بإعادة تأهيل هؤالء األعضاء، وقـد عُ الحـل يكون بإعادة تأهيل هؤالء األعضاء، وقـد عُ
للتشاور والتعاون للتوصل إلى طرق مناسبة إلعادة تأهيل األعضاء بعد هذه الكوارث للتشاور والتعاون للتوصل إلى طرق مناسبة إلعادة تأهيل األعضاء بعد هذه الكوارث 
واستعادة ما فقدوه من ثروات وكانت نتيجة تلك االجتماعات أن يقوم البنك بإقراض واستعادة ما فقدوه من ثروات وكانت نتيجة تلك االجتماعات أن يقوم البنك بإقراض 
ا جديدة، مع إيقاف اسـتيفاء الديون السـابقة أو إعادة جدولتها بطريقة  ا جديدة، مع إيقاف اسـتيفاء الديون السـابقة أو إعادة جدولتها بطريقة األعضاء قروضً األعضاء قروضً
ميسـرة على األعضاء. وتتركز قروض الكوارث في المجاالت اإلنتاجية التي تسـاعد ميسـرة على األعضاء. وتتركز قروض الكوارث في المجاالت اإلنتاجية التي تسـاعد 
ا لشـراء مضخة  ا لشـراء مضخة العضـو على تالفي آثـار الجائحة التي أصابته، فمثالً يقدم البنك قرضً العضـو على تالفي آثـار الجائحة التي أصابته، فمثالً يقدم البنك قرضً

ا لشراء بعض اآلالت الزراعية أو الصناعية ونحو ذلك(٢). ا لشراء بعض اآلالت الزراعية أو الصناعية ونحو ذلكالري أو قرضً الري أو قرضً
ويمكن بيان حكم قروض الكوارث في ضوء النقاط اآلتية:ويمكن بيان حكم قروض الكوارث في ضوء النقاط اآلتية:

ما يقوم به البنك من إيقاف استيفاء الديون السابقة أمر مستحب وهو من ما يقوم به البنك من إيقاف استيفاء الديون السابقة أمر مستحب وهو من   – –١
سبق بيان ذلك ٣١٤٣١٤، وينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ، وينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٥١٩٥١٩. سبق بيان ذلك    (١)

ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ٩٣٩٣، ، ٩٧٩٧. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    (٢)



٣٣٢٣٣٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

   ¼   »   º   ¹ ﴿ :إنظـار المعسـر الذي أمر الله تعالى به فـي قوله: ﴿ إنظـار المعسـر الذي أمر الله تعالى به فـي قوله
½   ¾   ¿ ﴾ ﴾(١). فالعضـو المصـاب بجائحة تمنعه من السـداد . فالعضـو المصـاب بجائحة تمنعه من السـداد 
ا داخالً في هذه اآلية الكريمة التي تأمر بالصبر على المعسـر  ا داخالً في هذه اآلية الكريمة التي تأمر بالصبر على المعسـر يعد معسـرً يعد معسـرً
وعدم اإللحاح عليه بالسـداد مع عجزه، وهذا السـلوك هو المتوافق مع وعدم اإللحاح عليه بالسـداد مع عجزه، وهذا السـلوك هو المتوافق مع 
قولـه تعالى: ﴿ قولـه تعالى: ﴿ Ã   Â   Á   À ﴾ الـذي تنطلق منه فكرة البنك  ﴾ الـذي تنطلق منه فكرة البنك 

التعاوني الذي يهدف إلى التعاون واإلرفاق.التعاوني الذي يهدف إلى التعاون واإلرفاق.
وأمـا إعادة جدولة الدين والمقصود بها زيادة أجل سـداد الدينوأمـا إعادة جدولة الدين والمقصود بها زيادة أجل سـداد الدين(٢)، فإذا ، فإذا   – –٢
كان الدين قد تقرر سـداده على مد سـتة أشـهر، فـإذا حدثت الكارثة كان الدين قد تقرر سـداده على مد سـتة أشـهر، فـإذا حدثت الكارثة 
أعيـدت جدولتـه ليكون سـداده علـى مد سـنة أو أكثر فهـذه الطريقة أعيـدت جدولتـه ليكون سـداده علـى مد سـنة أو أكثر فهـذه الطريقة 

ال  تخلو من حالين:ال  تخلو من حالين:
الحـال األولى:الحـال األولى: أن تكـون جدولة الدين دون زيادة فـي مبلغ الدين، فإذا  أن تكـون جدولة الدين دون زيادة فـي مبلغ الدين، فإذا   
كان الديـن فـي أصله ألف ريال وبعد الجدولة بقـي كذلك إال أن المدة كان الديـن فـي أصله ألف ريال وبعد الجدولة بقـي كذلك إال أن المدة 
ا؛  ا على المدين، فهذا أمر مشـروع، بل هو واجب شرعً ا؛ قد زادت تيسـيرً ا على المدين، فهذا أمر مشـروع، بل هو واجب شرعً قد زادت تيسـيرً
ا، وفيه  ا، وفيه ألنه داخل في إنظار المعسـر الذي أمـر الله تعالى به لما تقدم آنفً ألنه داخل في إنظار المعسـر الذي أمـر الله تعالى به لما تقدم آنفً

.(٣)تيسير على المعسر وتعاون على البر والتقوتيسير على المعسر وتعاون على البر والتقو
الحـال الثانيـة: أن تكون جدولة الدين مع زيادة فـي مبلغ الدين، فتكون  أن تكون جدولة الدين مع زيادة فـي مبلغ الدين، فتكون  الحـال الثانيـة:   
مدة السـداد سـنة بعد أن كانت سـتة أشـهر، لكن في مقابل زيـادة مالية مدة السـداد سـنة بعد أن كانت سـتة أشـهر، لكن في مقابل زيـادة مالية 

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، اآلية:    (١)
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل ٥٢٠٥٢٠. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل    (٢)

ينظـر: رد المحتار على الـدر المختار البن عابدين ٢٧٠٢٧٠/١، والذخيـرة للقرافي ، والذخيـرة للقرافي ٤٨٣٤٨٣/٤، ،  ينظـر: رد المحتار على الـدر المختار البن عابدين    (٣)
والبيان للعمراني والبيان للعمراني ١٣٣١٣٣/٦، وكشـاف القناع للبهوتي ، وكشـاف القناع للبهوتي ٣٨٢٣٨٢/٧، ، ٣٨٣٣٨٣، وقد نص الفقهاء على ، وقد نص الفقهاء على 

وجوب إنظار المعسر، وأن إنظار غير المعسر مستحب، والله أعلم.وجوب إنظار المعسر، وأن إنظار غير المعسر مستحب، والله أعلم.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٣٣٣٣٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا، وال يجـوز العمل بها(١)، ،  ا، وال يجـوز العمل بهايتحملهـا المدين، وهذه الحـال محرمة قطعً يتحملهـا المدين، وهذه الحـال محرمة قطعً
وذلك لألدلة اآلتية:وذلك لألدلة اآلتية:

الدليـل األول: أن صورتهـا هـي صورة ربـا الجاهلية الذي نـزل القرآن  أن صورتهـا هـي صورة ربـا الجاهلية الذي نـزل القرآن  الدليـل األول:   
   v   u ﴿ :الكريـم بتحريمـه في عدة آيـات، منهـا قوله تعالـى: ﴿ الكريـم بتحريمـه في عدة آيـات، منهـا قوله تعالـى
ے   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦       ~   }   |   {   z   y   x   w
   ³    ²    ±    °    ¯    ®    ¬«    ª    ©    ¨    §
̧ ﴾ ﴾(٢). وربـا الجاهليـة هـو زيـادة في مقدار . وربـا الجاهليـة هـو زيـادة في مقدار     ¶   μ   ´
الدين مقابل التأجيل في سـداده، فيقول: إما أن تقضي أو تربي أي تبذل الدين مقابل التأجيل في سـداده، فيقول: إما أن تقضي أو تربي أي تبذل 

زيادة في مقابل التأخير.زيادة في مقابل التأخير.
الدليـل الثانـي: إجماع العلماء علـى تحريم هذه الصـورة وأنها من بيع  إجماع العلماء علـى تحريم هذه الصـورة وأنها من بيع  الدليـل الثانـي:   
الديـن بالدينالديـن بالدين(٣)، قـال ابن المنـذر، قـال ابن المنـذر(٤) رحمه الله: «أجمع أهـل العلم أن  رحمه الله: «أجمع أهـل العلم أن 
وقـد صدرت بذلك قرارات شـرعية ومنها: قـرار المجمع الفقهي اإلسـالمي ٣٣١٣٣١، ، ٣٣٢٣٣٢، ،  وقـد صدرت بذلك قرارات شـرعية ومنها: قـرار المجمع الفقهي اإلسـالمي    (١)
والمعاييـر الشـرعية، والمعاييـر الشـرعية، ٩٨٩٨، وقـرار الهيئة الشـرعية بمصـرف الراجحي رقـم ، وقـرار الهيئة الشـرعية بمصـرف الراجحي رقـم ٢٩٠٢٩٠، ، ٤٤٤٤٤٤/١ 
وقرار رقم وقرار رقم ٣٠٣٣٠٣، ، ٤٦٠٤٦٠/١-٤٦٢٤٦٢، وفتاو ندوة البركة ، وفتاو ندوة البركة ١٣٧١٣٧، وينظر: المماطلة في الديون، ، وينظر: المماطلة في الديون، 

د. سلمان الدخيل د. سلمان الدخيل ٥٢٣٥٢٣-٥٢٥٥٢٥.
سورة البقرة، اآليتان: ٢٧٨٢٧٨، ، ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، اآليتان:    (٢)

وقـد نـص جماعة مـن العلماء على تحريـم هذه الصـورة، ومنهم اإلمام أحمـد وابن قدامة  وقـد نـص جماعة مـن العلماء على تحريـم هذه الصـورة، ومنهم اإلمام أحمـد وابن قدامة    (٣)
والسـبكي وغيرهم. ينظر: المغني والسـبكي وغيرهم. ينظر: المغني ١٠٦١٠٦/٦، وتكملة المجموع للسـبكي ، وتكملة المجموع للسـبكي ١٠٦١٠٦/١٠١٠، وينظر ، وينظر 
للتوسـع في مسـألة بيع الديـن بالدين: بيع الديـن وتطبيقاته المعاصرة في الفقه اإلسـالمي، للتوسـع في مسـألة بيع الديـن بالدين: بيع الديـن وتطبيقاته المعاصرة في الفقه اإلسـالمي، 

د.  أسامة الالحم د.  أسامة الالحم ١٣٥١٣٥/١-١٤٠١٤٠، و، و٢١١٢١١/١.
ا  هـو أبـو بكر محمد بن إبراهيـم بن المنذر النيسـابوري، من كبار فقهاء الشـافعية، كان إمامً ا   هـو أبـو بكر محمد بن إبراهيـم بن المنذر النيسـابوري، من كبار فقهاء الشـافعية، كان إمامً  (٤)
فـي الفقـه والحديث والخـالف، وبلغ درجة االجتهـاد، وله مصنفات نافعة منها: األوسـط فـي الفقـه والحديث والخـالف، وبلغ درجة االجتهـاد، وله مصنفات نافعة منها: األوسـط 
واإلشـراف واإلجماع، وقد مات بمكة سنة واإلشـراف واإلجماع، وقد مات بمكة سنة ٣٢٠٣٢٠هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ ٧٨٢٧٨٢/٣، ، ٧٨٣٧٨٣، ، 

.١٠٢١٠٢/٣-١٠٨١٠٨ وطبقات الشافعية الكبر وطبقات الشافعية الكبر



٣٣٤٣٣٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الديـن بالدين ال يجوز، فمن ذلك أن يسـلف الرجـل للرجل في طعام، الديـن بالدين ال يجوز، فمن ذلك أن يسـلف الرجـل للرجل في طعام، 
ا في طعـام آخر أكثر منـه، أو يبيعه ذلك  ا في طعـام آخر أكثر منـه، أو يبيعه ذلك فيحـل عليه، فيجعله عليه سـلفً فيحـل عليه، فيجعله عليه سـلفً
الطعـام الـذي في ذمته بدنانيـر إلى وقت ثان، فهذا ديـن انقلب إلى دين الطعـام الـذي في ذمته بدنانيـر إلى وقت ثان، فهذا ديـن انقلب إلى دين 

مثله»مثله»(١). . 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: «وإن كان أصل الربا في الجاهلية  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: «وإن كان أصل الربا في الجاهلية    
أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل األجل قال له: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل األجل قال له: 
أتقضـي أم تربي؟ فإن وفاه وإال زاد هـذا في األجل وزاد هذا في المال، أتقضـي أم تربي؟ فإن وفاه وإال زاد هـذا في األجل وزاد هذا في المال، 
فيتضاعف المال واألصل واحد، وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين... فيتضاعف المال واألصل واحد، وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين... 
ا لم يجز بإجماع المسـلمين أن  ا لم يجز بإجماع المسـلمين أن وأمـا إذا حـل الدين وكان الغريم معسـرً وأمـا إذا حـل الدين وكان الغريم معسـرً
ا  ا يقلـب بالقلـب ال بمعاملة وال غيرها بل يجب إنظاره، وإن كان موسـرً يقلـب بالقلـب ال بمعاملة وال غيرها بل يجب إنظاره، وإن كان موسـرً
كان عليه الوفاء، فال حاجة إلى القلب ال مع يساره وال مع إعساره»كان عليه الوفاء، فال حاجة إلى القلب ال مع يساره وال مع إعساره»(٢). . 
ا،  ا، القـروض التـي يقدمهـا البنـك إن كانـت بفائـدة فهـي محرمة شـرعً القـروض التـي يقدمهـا البنـك إن كانـت بفائـدة فهـي محرمة شـرعً  – –٣
وأمـا  إن اقتصرت على أخـذ التكاليف الفعلية للقـرض فال بأس بذلك وأمـا  إن اقتصرت على أخـذ التكاليف الفعلية للقـرض فال بأس بذلك 

إن شاء  الله. إن شاء  الله. 
ويمكن للبنك أن يلجأ إلى طريقة البيع بالتقسيط فيبيع على أعضائه ما يحتاجونه ويمكن للبنك أن يلجأ إلى طريقة البيع بالتقسيط فيبيع على أعضائه ما يحتاجونه 
مـن آالت أو حيوانـات للخروج من أزمتهم التي أعقبـت الكارثة، ويأخذ هامش ربح مـن آالت أو حيوانـات للخروج من أزمتهم التي أعقبـت الكارثة، ويأخذ هامش ربح 
علـى السـلع المبيعة بالتقسـيط، وهذا جائز عنـد جماهير العلمـاءعلـى السـلع المبيعة بالتقسـيط، وهذا جائز عنـد جماهير العلمـاء(٣)، وفيه خروج من ، وفيه خروج من 

إشكال القرض الربوي بفائدة.إشكال القرض الربوي بفائدة.
اإلشراف البن المنذر ٤٤٤٤/٦، وينظر: اإلجماع له ، وينظر: اإلجماع له ١٣٥١٣٥. اإلشراف البن المنذر    (١)

مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ٤١٨٤١٨/٢٩٢٩، ، ٤١٩٤١٩. مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية    (٢)
ينظر:بيع التقسيط وأحكامه سليمان التركي ٢٠٩٢٠٩. ينظر:بيع التقسيط وأحكامه سليمان التركي    (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٣٥٣٣٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الثامن: القرض المرنالمطلب الثامن: القرض المرن
ا على تقديم الحلول الميسرة لمشكالت األعضاء  ا على تقديم الحلول الميسرة لمشكالت األعضاء البنك التعاوني يحرص دائمً البنك التعاوني يحرص دائمً
ا عادية بشـكل  ا عادية بشـكل الماليـة، ولذلـك فالبنـك التعاونـي في األصـل يقدم ألعضائـه قروضً الماليـة، ولذلـك فالبنـك التعاونـي في األصـل يقدم ألعضائـه قروضً
ا من مبدأ التعاون – – بإعادة بإعادة  ا من مبدأ التعاون انطالقً تقليدي، فإذا عجز العضو عن السـدد يقوم البنك تقليدي، فإذا عجز العضو عن السـدد يقوم البنك – – انطالقً
جدولة الدين ليكون سداده أيسر على العضو، ولكن البنك ولكي يحفز األعضاء على جدولة الدين ليكون سداده أيسر على العضو، ولكن البنك ولكي يحفز األعضاء على 
عدم اللجوء إلى القرض المرن فإنه يخفض سقف القروض الخاص بالعضوعدم اللجوء إلى القرض المرن فإنه يخفض سقف القروض الخاص بالعضو(١)، وذلك ، وذلك 
أن البنك كلما زاد العضو في االقتراض منه واستمر في السداد كلما رفع البنك سقف أن البنك كلما زاد العضو في االقتراض منه واستمر في السداد كلما رفع البنك سقف 
القروض لهذا العضو، فإذا انتقل من القروض التقليدية إلى القرض المرن فإن السقف القروض لهذا العضو، فإذا انتقل من القروض التقليدية إلى القرض المرن فإن السقف 
ينخفض حتى يفرغ العضو من سـداد القرض المرن ويعود إلى الطريقة التقليدية، فإذا ينخفض حتى يفرغ العضو من سـداد القرض المرن ويعود إلى الطريقة التقليدية، فإذا 
عاد إلى الطريقة التقليدية بدأ السـقف باالرتفاع مرة أخر، وسـبب انخفاض سـقف عاد إلى الطريقة التقليدية بدأ السـقف باالرتفاع مرة أخر، وسـبب انخفاض سـقف 
القـروض أن البنك يضع ما يعادل القـروض أن البنك يضع ما يعادل ٥٠٥٠% مـن قيمة القرض في بند االحتياطيات بحيث % مـن قيمة القرض في بند االحتياطيات بحيث 
لـو عجز العضو عن السـداد نهائيا فيسـدد من االحتياطي المخصـص لذلكلـو عجز العضو عن السـداد نهائيا فيسـدد من االحتياطي المخصـص لذلك(٢). وبناء . وبناء 
علـى المفهوم العـام للقرض المرن فيمكن تعريفه بأنه: قـرض عادي أعيدت جدولته علـى المفهوم العـام للقرض المرن فيمكن تعريفه بأنه: قـرض عادي أعيدت جدولته 

بقواعد خاصةبقواعد خاصة(٣).
وأمـا حكمه الشـرعي فالذي يظهر وأمـا حكمه الشـرعي فالذي يظهر – – واللـه تعالى أعلم واللـه تعالى أعلم – – أنه مـن قبيل جدولة أنه مـن قبيل جدولة 

الدين، وقد سبق القول بأن جدولة الديون ال تخلو من حالين:الدين، وقد سبق القول بأن جدولة الديون ال تخلو من حالين:
ا، وقد تكون  ا، وقد تكون  أن تكـون بـدون زيادة في الديـن فهذه جائزة شـرعً الحـال األول:الحـال األول: أن تكـون بـدون زيادة في الديـن فهذه جائزة شـرعً

ا. ا؛ لدخولها في إنظار المعسر المأمور به شرعً ا.واجبة إذا كان المدين معسرً ا؛ لدخولها في إنظار المعسر المأمور به شرعً واجبة إذا كان المدين معسرً
. . مثالً أي أنه بدل أن كان يعطيه ألف دوالر فستنخفض إلى ٥٠٠٥٠٠ مثالً أي أنه بدل أن كان يعطيه ألف دوالر فستنخفض إلى    (١)

ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ١٤٧١٤٧ – – ١٥٠١٥٠. .  ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    (٢)
ينظر: المرجع السابق ١٤٧١٤٧. ينظر: المرجع السابق    (٣)



٣٣٦٣٣٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحال الثانية:الحال الثانية: أن تكون الجدولة مع زيادة في الدين، فهذه محرمة؛ ألنها من ربا  أن تكون الجدولة مع زيادة في الدين، فهذه محرمة؛ ألنها من ربا 
الجاهلية المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه وأجمع المسلمون على ذلكالجاهلية المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه وأجمع المسلمون على ذلك(١).

وبنـاء علـى ذلك فينظر هل جدولـة الدين في القرض المـرن تتضمن زيادة في وبنـاء علـى ذلك فينظر هل جدولـة الدين في القرض المـرن تتضمن زيادة في 
الديـن، فإن تضمنت زيادة فهي ربا محرم وإن لم تتضمن فهي من إنظار المعسـر وهو الديـن، فإن تضمنت زيادة فهي ربا محرم وإن لم تتضمن فهي من إنظار المعسـر وهو 

أمر مشروع.أمر مشروع.
ا  ا حسـنًا أو يكون قرضً ا وأمـا القرض مـن حيث األصل فهو إمـا أن يكون قرضً ا حسـنًا أو يكون قرضً وأمـا القرض مـن حيث األصل فهو إمـا أن يكون قرضً
بفائدة ربوية، فالقرض الحسـن مشـروع وهو من التعاون على الخير، والقرض بفائدة بفائدة ربوية، فالقرض الحسـن مشـروع وهو من التعاون على الخير، والقرض بفائدة 

محرم وهو من الربا.محرم وهو من الربا.
وأمـا االحتياطي الذي يضعه البنك لسـداد القروض المتعثـرة فال يظهر لي فيه وأمـا االحتياطي الذي يضعه البنك لسـداد القروض المتعثـرة فال يظهر لي فيه 
مانع شرعي، وهو داخل في التأمين على القروض؛ ألن الشركاء (األعضاء) في البنك مانع شرعي، وهو داخل في التأمين على القروض؛ ألن الشركاء (األعضاء) في البنك 
التعاونـي ومجلس اإلدارة قد اتفقوا على اسـتقطاع هذا االحتياطي التأميني من أموال التعاونـي ومجلس اإلدارة قد اتفقوا على اسـتقطاع هذا االحتياطي التأميني من أموال 

ا بشرط أن يكون تأمينًا تعاونيا ال تجاريا. ا بشرط أن يكون تأمينًا تعاونيا ال تجاريا.الشركة التعاونية فيكون ذلك جائزً الشركة التعاونية فيكون ذلك جائزً
ا؛ لقوله تعالى:  ا؛ لقوله تعالى: وإسـقاط الدين عن العضو العاجز عن السـداد مسـتحب شـرعً وإسـقاط الدين عن العضو العاجز عن السـداد مسـتحب شـرعً

   Æ    Å    Ä    Ã    Â    Á    À¿    ¾    ½    ¼    »    º    ¹ ﴿ ﴿
È   Ç ﴾ ﴾(٢)، فاآليـة الكريمـة أوجبت إنظار المعسـر، واسـتحبت الصدقة عليه ، فاآليـة الكريمـة أوجبت إنظار المعسـر، واسـتحبت الصدقة عليه 
بإسـقاط الدين عنه بإسـقاط الدين عنه (٣)، فـإذا فعل البنك ذلك بإذن األعضـاء، أو كان نظام البنك ينص ، فـإذا فعل البنك ذلك بإذن األعضـاء، أو كان نظام البنك ينص 
عليـه فهو أمـر جائز ويؤجر عليـه أعضاء البنك إن شـاءالله؛ لما فيه مـن التعاون على عليـه فهو أمـر جائز ويؤجر عليـه أعضاء البنك إن شـاءالله؛ لما فيه مـن التعاون على 

الخير والتيسير على المسلمين.الخير والتيسير على المسلمين.
ينظر: ص٣٣٢٣٣٢، ، ٣٣٣٣٣٣. ينظر: ص   (١)

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، اآلية:    (٢)
ينظر: تفسير البغوي (معالم التنزيل) ٣٠٤٣٠٤/١. ينظر: تفسير البغوي (معالم التنزيل)    (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٣٧٣٣٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب التاسع: اشتراط البنك على المقترض لمصلحتهالمطلب التاسع: اشتراط البنك على المقترض لمصلحته
مـن السياسـات المتبعة في بعـض البنـوك التعاونية أن تفرض بعض الشـروط مـن السياسـات المتبعة في بعـض البنـوك التعاونية أن تفرض بعض الشـروط 
على المقترض رغبة في نفعه، ومثال ذلك أن يطلب البنك اإلشـراف على المشـروع على المقترض رغبة في نفعه، ومثال ذلك أن يطلب البنك اإلشـراف على المشـروع 
الـذي اقتـرض المال ألجله، أو يطلب دراسـة جدواه؛ لئال تقع الخسـائر على العضو الـذي اقتـرض المال ألجله، أو يطلب دراسـة جدواه؛ لئال تقع الخسـائر على العضو 
المقتـرض، وقد يكون الشـرط لمصلحة عامة مثل أن يشـترط البنـك على المقترض المقتـرض، وقد يكون الشـرط لمصلحة عامة مثل أن يشـترط البنـك على المقترض 
أن يكون المشـروع في مدينة معينة رغبة في تنمية االقتصاد المحلي، وهذا األسـلوب أن يكون المشـروع في مدينة معينة رغبة في تنمية االقتصاد المحلي، وهذا األسـلوب 
ا من مبادئها التعاونيـة، فهي تر أن العضو المقترض  ا من مبادئها التعاونيـة، فهي تر أن العضو المقترض تقـوم به البنـوك التعاونية انطالقً تقـوم به البنـوك التعاونية انطالقً
ا تمام اإلدراك لمشـروعه التجـاري الذي يريد االقتـراض ألجله،  ا تمام اإلدراك لمشـروعه التجـاري الذي يريد االقتـراض ألجله، قـد ال يكون مـدركً قـد ال يكون مـدركً
فيقـوم البنك بإقراضه بشـرط أن يقـوم الخبراء في البنك بالتعـاون مع العضو إلنجاح فيقـوم البنك بإقراضه بشـرط أن يقـوم الخبراء في البنك بالتعـاون مع العضو إلنجاح 

مشروعهمشروعه(١).
وهذه المسـألة فيما يظهر للباحث وهذه المسـألة فيما يظهر للباحث – – والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم – – أنها إذا كانت المنفعة أنها إذا كانت المنفعة 
من هذا الشرط متمحضة للمقترض دون البنك فهي منفعة مباحة وال بأس بالعمل بها، من هذا الشرط متمحضة للمقترض دون البنك فهي منفعة مباحة وال بأس بالعمل بها، 

وذلك لألدلة اآلتية:وذلك لألدلة اآلتية:
الدليـل األول:الدليـل األول: أن األصل فـي المعامالت الحل واإلباحة مـا لم يرد دليل على  أن األصل فـي المعامالت الحل واإلباحة مـا لم يرد دليل على 

المنع، ولم يرد دليل على منع هذه الصورة فتكون مباحة.المنع، ولم يرد دليل على منع هذه الصورة فتكون مباحة.
الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن الفقهـاء قـد أباحـوا اشـتراط المنفعـة للمقتـرض إذا كانت  أن الفقهـاء قـد أباحـوا اشـتراط المنفعـة للمقتـرض إذا كانت 

متمحضة له متمحضة له (٢).
 Proactive cooperative banks in localProactive cooperative banks in localو و   ٢٥٢٥  ، ،٢٣٢٣ اإلمـام  التعاونيـة،  البنـوك  ينظـر:  اإلمـام   التعاونيـة،  البنـوك  ينظـر:   (١)

.development cynthia Giagocavo p 9development cynthia Giagocavo p 9

قـال القرافي: «يشـترط تمحـض المنفعة لآلخـذ» الذخيرة ٢٩٠٢٩٠/٥. وينظـر: عقد الجواهر . وينظـر: عقد الجواهر  قـال القرافي: «يشـترط تمحـض المنفعة لآلخـذ» الذخيرة    (٢)
الثمينـة البن شـاس الثمينـة البن شـاس ٧٥٩٧٥٩/٢، وتحفـة المحتاج ، وتحفـة المحتاج ٥٩٥٩/٥، وكشـاف القنـاع ، وكشـاف القنـاع ١٤١١٤١/٨-١٤٣١٤٣، ، 

والمنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني والمنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني ٣٤٧٣٤٧ - -٣٥١٣٥١. . 



٣٣٨٣٣٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن هذا الشرط ليس فيه ظلم وال ربا وال غرر وليس مفضيًا إليها،  أن هذا الشرط ليس فيه ظلم وال ربا وال غرر وليس مفضيًا إليها، 
فدل ذلك على إباحته.فدل ذلك على إباحته.

الدليـل الرابـع:الدليـل الرابـع: أن القـرض مـن حيـث األصل تعـود منفعتـه للمقتـرض دون  أن القـرض مـن حيـث األصل تعـود منفعتـه للمقتـرض دون 
المقـرض، وكون المنفعة تزيد بشـرط؛ داخل في األصل العام وهـو انتفاع المقترض المقـرض، وكون المنفعة تزيد بشـرط؛ داخل في األصل العام وهـو انتفاع المقترض 

بالقرض.بالقرض.
فـإن قيل: إن انتفاع المقترض يتم دون اشـتراط بـل هو حاصل بأصل القرض، فـإن قيل: إن انتفاع المقترض يتم دون اشـتراط بـل هو حاصل بأصل القرض، 

فال يصح دخول الشرط في هذا الباب.فال يصح دخول الشرط في هذا الباب.
والجواب:والجواب: أن الفقهاء قد أباحوا جملة من الشروط في القرض فليست الشروط  أن الفقهاء قد أباحوا جملة من الشروط في القرض فليست الشروط 
ممنوعة على إطالقها ممنوعة على إطالقها (١)، السـيما وأن الشـرط من قِبَل البنك وهو المقرض لمصلحة ، السـيما وأن الشـرط من قِبَل البنك وهو المقرض لمصلحة 
المقترض، فالشرط قد ظهر فيه قصد اإلحسان والنصح للمقترض والتعاون معه على المقترض، فالشرط قد ظهر فيه قصد اإلحسان والنصح للمقترض والتعاون معه على 
الخير، وال يظهر في هذا الشرط تهمة أو قصد تربح من قبل البنك، فاألصل إباحته لما الخير، وال يظهر في هذا الشرط تهمة أو قصد تربح من قبل البنك، فاألصل إباحته لما 

ا. ا.فيه من التعاون المأمور به شرعً فيه من التعاون المأمور به شرعً
الدليل الخامس:الدليل الخامس: أن القرض في الشريعة موضوع لإلحسان واإلرفاق، واشتراط  أن القرض في الشريعة موضوع لإلحسان واإلرفاق، واشتراط 

المقرض لمصلحة المقترض داخل في هذا الباب فدل على إباحته.المقرض لمصلحة المقترض داخل في هذا الباب فدل على إباحته.

ينظر: المنفعة في القرض، د. العمراني ١٣٦١٣٦، ، ١٤٧١٤٧-٢٠٤٢٠٤. ينظر: المنفعة في القرض، د. العمراني    (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٣٣٩٣٣٩

االستثمار في األوراق الماليةاالستثمار في األوراق المالية

المطلب األول: استثمار البنوك التعاونية في األسهمالمطلب األول: استثمار البنوك التعاونية في األسهم
االستثمار في األسهم يُقصد به توظيف األموال في األسهم بأي أجلاالستثمار في األسهم يُقصد به توظيف األموال في األسهم بأي أجل(١).

فقولهم: بأي أجل: يشـمل جميع أنواع االسـتثمارات في األسـهم بغض النظر فقولهم: بأي أجل: يشـمل جميع أنواع االسـتثمارات في األسـهم بغض النظر 
عن مدتها، سواء أكانت مدة االستثمار متوسطة أو قصيرة أو طويلة، وبغض النظر عن عن مدتها، سواء أكانت مدة االستثمار متوسطة أو قصيرة أو طويلة، وبغض النظر عن 

درجة المخاطرة فيها سواء أكانت عالية أو محدودةدرجة المخاطرة فيها سواء أكانت عالية أو محدودة(٢).
وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين االستثمار والمتاجرة، فجعلوا االستثمار وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين االستثمار والمتاجرة، فجعلوا االستثمار 
في األسـهم بمعنى شـراء األسـهم بقصد االحتفاظ بها واالسـتفادة من ريعها (ربحها في األسـهم بمعنى شـراء األسـهم بقصد االحتفاظ بها واالسـتفادة من ريعها (ربحها 
السنوي)، وجعلوا المتاجرة بمعنى المضاربة أي البيع والشراء بقصد الربح من الفرق السنوي)، وجعلوا المتاجرة بمعنى المضاربة أي البيع والشراء بقصد الربح من الفرق 

بين السعرينبين السعرين(٣).
وعلـى كل حـال فالبنـوك التعاونيـة وعلـى كل حـال فالبنـوك التعاونيـة – – فـي الجملـة فـي الجملـة – – ال تضـارب فـي أسـهم ال تضـارب فـي أسـهم 
الشـركات التجاريـة لكونها عاليـة المخاطر، وألن البنك ال يهـدف إلى الربح كهدف الشـركات التجاريـة لكونها عاليـة المخاطر، وألن البنك ال يهـدف إلى الربح كهدف 

ينظر: أحكام تمويل االستثمار في األسهم، د. فهد العريض ٤١٤١. ينظر: أحكام تمويل االستثمار في األسهم، د. فهد العريض    (١)
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)

ينظر: أحكام تمويل االستثمار في األسهم، د. فهد العريض ٤١٤١، ، ٤٢٤٢. ينظر: أحكام تمويل االستثمار في األسهم، د. فهد العريض    (٣)



٣٤٠٣٤٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أساس فال  حاجة للمخاطرة في المضاربة باألسهم، إال أن البنوك التعاونية قد تستثمر أساس فال  حاجة للمخاطرة في المضاربة باألسهم، إال أن البنوك التعاونية قد تستثمر 
استثمارات طويلة األجل أو متوسطة بامتالك أسهم لشركات تجارية رغبة في الحصول استثمارات طويلة األجل أو متوسطة بامتالك أسهم لشركات تجارية رغبة في الحصول 
على األرباح السـنوية، مع الحرص على انتقاء الشركات الناجحة واألكثر أمانًاعلى األرباح السـنوية، مع الحرص على انتقاء الشركات الناجحة واألكثر أمانًا(١) طلبًا  طلبًا 

للبعد عن المخاطرة بأموال البنك وأعضائه.للبعد عن المخاطرة بأموال البنك وأعضائه.
والحكم الشـرعي لشـراء األسـهم بهدف االسـتثمار يخضع لنوع الشركة التي والحكم الشـرعي لشـراء األسـهم بهدف االسـتثمار يخضع لنوع الشركة التي 

تُشتر أسهمها وذلك على النحو اآلتي:تُشتر أسهمها وذلك على النحو اآلتي:
ا لشـركة ذات نشاط مباح في األصل،  ا لشـركة ذات نشاط مباح في األصل، أن يشـتري البنك التعاوني أسـهمً أن يشـتري البنك التعاوني أسـهمً  – –١
إضافة إلى كونها ال تتعامل بالربا وال باألنشـطة المحرمة، فشـراء أسهم إضافة إلى كونها ال تتعامل بالربا وال باألنشـطة المحرمة، فشـراء أسهم 
ا عند عامـة العلمـاء المعاصريـن، وبذلك  ا عند عامـة العلمـاء المعاصريـن، وبذلك هـذه الشـركات مبـاح شـرعً هـذه الشـركات مبـاح شـرعً

صدرت قرارات عدد من الهيئات الشرعية والمجامع الفقهيةصدرت قرارات عدد من الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية(٢).
ا لشـركة ذات نشاطات محرمة بحيث  ا لشـركة ذات نشاطات محرمة بحيث أن يشـتري البنك التعاوني أسـهمً أن يشـتري البنك التعاوني أسـهمً  – –٢
ينص نظامها على التعامل بالمحرمات كاالقتراض بالربا واإلقراض به، ينص نظامها على التعامل بالمحرمات كاالقتراض بالربا واإلقراض به، 
وصناعة الخمور والمسكرات ونحو ذلك، فشراء هذا النوع من األسهم وصناعة الخمور والمسكرات ونحو ذلك، فشراء هذا النوع من األسهم 
محـرم بال شـك؛ لمـا فيه من التعـاون على االثـم والعـدوان، والتفاق محـرم بال شـك؛ لمـا فيه من التعـاون على االثـم والعـدوان، والتفاق 
المسـلمين على تحريم هذه األنشطة، والله عز وجل إذا حرم شيئًا حرم المسـلمين على تحريم هذه األنشطة، والله عز وجل إذا حرم شيئًا حرم 
 Cooperative banks in Europ Wim FontyneCooperative banks in Europ Wim Fontyneينظر: البنوك التعاونية، اإلمام ١١٣١١٣، ، ٣١٧٣١٧ و و ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام    (١)
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.Co-operatives UK John-Paul flintoff p26 – 27Co-operatives UK John-Paul flintoff p26 – 27  
ينظـر: فتـاو اللجنة الدائمـة للبحوث العلميـة واإلفتـاء ٥٠٨٥٠٨/١٣١٣، والمعامـالت المالية ، والمعامـالت المالية  ينظـر: فتـاو اللجنة الدائمـة للبحوث العلميـة واإلفتـاء    (٢)
المعاصرة، د. شبير المعاصرة، د. شبير ٢٦٢٦، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ١٣٥١٣٥، وقرارات الهيئة ، وقرارات الهيئة 
الشـرعية بمصـرف الراجحي الشـرعية بمصـرف الراجحي ٤٧٤٧/١ قـرار  قـرار ٣١٠٣١٠، والفتـاو االقتصادية لنـدوة البركة ، والفتـاو االقتصادية لنـدوة البركة ٦٩٦٩، ، 
والمعايير الشـرعية والمعايير الشـرعية ١٦٨١٦٨، واألسهم والسندات، د. الخليل ، واألسهم والسندات، د. الخليل ١١٠١١٠، وأحكام تمويل االستثمار ، وأحكام تمويل االستثمار 

في األسهم، د. العريض في األسهم، د. العريض ٦٠٦٠.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٤١٣٤١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ثمنه، وقد صدر بذلك قرارٌ لمجمع الفقه اإلسالميثمنه، وقد صدر بذلك قرارٌ لمجمع الفقه اإلسالمي(١).
ا لشـركة مختلطة بحيث يكون أساس  ا لشـركة مختلطة بحيث يكون أساس أن يشـتري البنك التعاوني أسـهمً أن يشـتري البنك التعاوني أسـهمً  – –٣
ا ربويا،  ا، إال أنها قد تقترض بالربا أو توظف أموالها توظيفً ا ربويا، نشاطها مباحً ا، إال أنها قد تقترض بالربا أو توظف أموالها توظيفً نشاطها مباحً
فهذا النوع من الشركات اختلف الفقهاء في حكم االستثمار في أسهمه فهذا النوع من الشركات اختلف الفقهاء في حكم االستثمار في أسهمه 

على قولين مشهورينعلى قولين مشهورين(٢):
القول األول: أن شراء أسـهم الشركات المختلطة محرم، وبذلك صدر  أن شراء أسـهم الشركات المختلطة محرم، وبذلك صدر  القول األول:   
 اللجنة الدائمة لإلفتاء وهيئة الفتو قرار مجمع الفقه اإلسالمي وفتو اللجنة الدائمة لإلفتاء وهيئة الفتو قرار مجمع الفقه اإلسالمي وفتو

في بيت التمويل الكويتي وعدد من العلماء والباحثينفي بيت التمويل الكويتي وعدد من العلماء والباحثين(٣).
القول الثاني: أن شـراء أسهم الشركات المختلطة مباح وعلى المشتري  أن شـراء أسهم الشركات المختلطة مباح وعلى المشتري  القول الثاني:   
أن يتخلص من مقدار الربا في أسهمه وبذلك صدر قرار الهيئة الشرعية أن يتخلص من مقدار الربا في أسهمه وبذلك صدر قرار الهيئة الشرعية 

بمصرف الراجحي وندوة البركةبمصرف الراجحي وندوة البركة(٤).
جاء في قرار مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي ما نصه: «ال خالف  جاء في قرار مجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي ما نصه: «ال خالف    (١)
في حرمة اإلسـهام في شركات غرضها األساس محرم كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات في حرمة اإلسـهام في شركات غرضها األساس محرم كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات 

أو المتاجرة بها» قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي أو المتاجرة بها» قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ١٣٥١٣٥. . 
األقوال هنا؛  كاألقوال التي مضت في مسـألة االكتتاب في البنوك التعاونية المختلطة، وقد  األقوال هنا؛  كاألقوال التي مضت في مسـألة االكتتاب في البنوك التعاونية المختلطة، وقد    (٢)
أعيدت هنا ألن الكالم هناك كان حول االكتتاب في البنك التعاوني المختلط، وأما هنا فهي أعيدت هنا ألن الكالم هناك كان حول االكتتاب في البنك التعاوني المختلط، وأما هنا فهي 
عن اسـتثمار البنك التعاوني في أسـهم مختلطة ولذلك فالترجيح هنا مختلف عن الترجيح عن اسـتثمار البنك التعاوني في أسـهم مختلطة ولذلك فالترجيح هنا مختلف عن الترجيح 

هناك.هناك.
ينظـر: قـرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي ١٣٥١٣٥، وفتاو اللجنـة الدائمة للبحوث ، وفتاو اللجنـة الدائمة للبحوث  ينظـر: قـرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي    (٣)
العلمية واإلفتاء العلمية واإلفتاء ٤٠٧٤٠٧/١٣١٣، والفتاو الشـرعية في المسـائل االقتصادية سـؤال رقم ، والفتاو الشـرعية في المسـائل االقتصادية سـؤال رقم ٥٢٥٥٢٥، ، 

ص ص ٥٠٥٥٠٥، واألسهم والسندات، د. الخليل ، واألسهم والسندات، د. الخليل ١٦٢١٦٢، ، ١٦٣١٦٣.
ينظـر: قـرارات الهيئـة الشـرعية بمصـرف الراجحـي القـرار رقـم ٣١٠٣١٠، ، ٤٧٠٤٧٠/١-٤٧٢٤٧٢، ،  ينظـر: قـرارات الهيئـة الشـرعية بمصـرف الراجحـي القـرار رقـم    (٤)

والفتاو االقتصادية لندوة البركة والفتاو االقتصادية لندوة البركة ١٩١٩.



٣٤٢٣٤٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وقد سبق الكالم مفصالً حول أدلة هذه األقوالوقد سبق الكالم مفصالً حول أدلة هذه األقوال(١).
والذي يترجح للباحث والذي يترجح للباحث – – والله أعلم والله أعلم – – أنه ال يجوز للبنك التعاوني شراء أسهم أنه ال يجوز للبنك التعاوني شراء أسهم 
الشـركات المختلطـة لما في ذلك مـن إعانتها على االسـتمرار في التعامـل المحرم، الشـركات المختلطـة لما في ذلك مـن إعانتها على االسـتمرار في التعامـل المحرم، 
وألن الحرام في تلك الشـركات مقصود بدليل امتناع مجلس اإلدارة عن التوقف عنه وألن الحرام في تلك الشـركات مقصود بدليل امتناع مجلس اإلدارة عن التوقف عنه 

ا فهو مؤثر في الحكم. ا فهو مؤثر في الحكم.مما يدل على أهميته وأنه مقصود لديهم، وما دام مقصودً مما يدل على أهميته وأنه مقصود لديهم، وما دام مقصودً
المطلب الثاني: استثمار البنوك التعاونية في السنداتالمطلب الثاني: استثمار البنوك التعاونية في السندات

من أنواع االسـتثمار الشائعة في المؤسسات المالية شراء السنداتمن أنواع االسـتثمار الشائعة في المؤسسات المالية شراء السندات(٢)، لما فيها ، لما فيها 
ا ما تلجأ  ا. ولذلك فكثيـرً ا ما تلجأ مـن األربـاح المضمونة مع كـون رأس المال مضمونًـا أيضً ا. ولذلك فكثيـرً مـن األربـاح المضمونة مع كـون رأس المال مضمونًـا أيضً
البنوك التعاونية إلى االسـتثمار فيها؛ بحجة أن االستثمار فيها استثمار مضمون وآمن، البنوك التعاونية إلى االسـتثمار فيها؛ بحجة أن االستثمار فيها استثمار مضمون وآمن، 
وأن في ذلك محافظة على أموال البنك من الخسائر التي قد تحدث في االستثمارات وأن في ذلك محافظة على أموال البنك من الخسائر التي قد تحدث في االستثمارات 

.(٣)األخراألخر
وقد سـبق بيان الخالف فـي حكم إصدار السـندات والتعامل بهـاوقد سـبق بيان الخالف فـي حكم إصدار السـندات والتعامل بهـا(٤)، وترجح ، وترجح 
للباحـث أن السـندات محرمـة وأن التعامـل بها ال يجـوز، وال يصح تسـويغ التعامل للباحـث أن السـندات محرمـة وأن التعامـل بها ال يجـوز، وال يصح تسـويغ التعامل 
بالسـندات لكون البنك تعاونيا ويرغب في االسـتثمارات اآلمنة، فالتعامل بالسندات بالسـندات لكون البنك تعاونيا ويرغب في االسـتثمارات اآلمنة، فالتعامل بالسندات 
ا الذي اتفقت  ـا صريح فال يجوز إقراره بأي مسـوغ، وهو من القرض الـذي جرَّ نفعً ا الذي اتفقت ربً ـا صريح فال يجوز إقراره بأي مسـوغ، وهو من القرض الـذي جرَّ نفعً ربً
ا في الربا الصريح فهل يقال بإباحته والتعامل  ا في الربا الصريح فهل يقال بإباحته والتعامل األمة على تحريمه، واألمان موجود أيضً األمة على تحريمه، واألمان موجود أيضً
به؟! واالسـتثمار ال بد أن يكون فيه شـيء من المخاطرة وتختلف المخاطرة بحسـب به؟! واالسـتثمار ال بد أن يكون فيه شـيء من المخاطرة وتختلف المخاطرة بحسـب 

ينظر: ص٢٢٣٢٢٣. ينظر: ص   (١)
سـبق تعريـف السـندات ص٢٤٨٢٤٨، والسـندات هنا تشـمل السـندات الحكومية وسـندات ، والسـندات هنا تشـمل السـندات الحكومية وسـندات  سـبق تعريـف السـندات ص   (٢)

البنوك.البنوك.
ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام ١١٣١١٣، ، ٣٠٧٣٠٧. ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام    (٣)

ينظر: ص٢٧٩٢٧٩. ينظر: ص   (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٤٣٣٤٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

نوع التجارةنوع التجارة(١)، فالبنك التعاوني لكي يربح ال بد أن يسـتثمر شـيئًا من أمواله في بعض ، فالبنك التعاوني لكي يربح ال بد أن يسـتثمر شـيئًا من أمواله في بعض 
ا،  ا بشـرط أن تكون مباحة شـرعً ا، التجارات، ويمكن أن يختار من التجارات أقلها خطرً ا بشـرط أن تكون مباحة شـرعً التجارات، ويمكن أن يختار من التجارات أقلها خطرً
ويمكـن للبنـك التعاوني أن يسـتثمر في أمور أخـر تحقق له األربـاح وتكون مباحة ويمكـن للبنـك التعاوني أن يسـتثمر في أمور أخـر تحقق له األربـاح وتكون مباحة 
ا وذلـك مثل الصكوك فهي بديل مناسـب للسـندات، وتحقـق مصالح الطرفين  ا وذلـك مثل الصكوك فهي بديل مناسـب للسـندات، وتحقـق مصالح الطرفين شـرعً شـرعً

وهي مباحة ولله الحمدوهي مباحة ولله الحمد(٢).

المطلب الثالث: إنشاء البنوك التعاونية لصناديق استثماريةالمطلب الثالث: إنشاء البنوك التعاونية لصناديق استثمارية
الصناديق االسـتثمارية وسـيلة من الوسـائل االسـتثمارية الشـائعة فـي البنوك الصناديق االسـتثمارية وسـيلة من الوسـائل االسـتثمارية الشـائعة فـي البنوك 
التجاريـة، وقـد ذكـر الباحثـون المعاصـرون تعريفات كثيـرة للصناديق االسـتثمارية التجاريـة، وقـد ذكـر الباحثـون المعاصـرون تعريفات كثيـرة للصناديق االسـتثمارية 
وغالب هذه التعريفات متقاربة المعنى، إال أن نوعية الصناديق ومجال عملها قد يؤثر وغالب هذه التعريفات متقاربة المعنى، إال أن نوعية الصناديق ومجال عملها قد يؤثر 
علـى التعريف أحيانًاعلـى التعريف أحيانًا(٣)، ومن أحسـن التعريفات للصناديق االسـتثمارية أنها: برنامج ، ومن أحسـن التعريفات للصناديق االسـتثمارية أنها: برنامج 
اسـتثمار مشـترك يهـدف إلى إتاحة الفرصـة للمسـتثمرين فيه بالمشـاركة جماعيا في اسـتثمار مشـترك يهـدف إلى إتاحة الفرصـة للمسـتثمرين فيه بالمشـاركة جماعيا في 

أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددةأرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة(٤).
فمفهوم الصندوق االستثماري يقوم على األسس اآلتية:فمفهوم الصندوق االستثماري يقوم على األسس اآلتية:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: «وأما المخاطرة فليس في األدلة الشرعية ما يوجب  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: «وأما المخاطرة فليس في األدلة الشرعية ما يوجب    (١)
ا  ما كل مخاطرة وال كل ما كان مترددً لم أن الله ورسوله لم يحرِّ ا تحريم كل مخاطرة، بل قد عُ ما كل مخاطرة وال كل ما كان مترددً لم أن الله ورسوله لم يحرِّ تحريم كل مخاطرة، بل قد عُ
بيـن أن يغنـم أو يغرم أو يسـلم وليس في أدلة الشـرع مـا يوجب تحريم جميـع هذه األنواع بيـن أن يغنـم أو يغرم أو يسـلم وليس في أدلة الشـرع مـا يوجب تحريم جميـع هذه األنواع 
ـا، ولكـن يحرم مـن هذه األنواع ما يشـتمل علـى أكل المـال بالباطل...»  ـا، ولكـن يحرم مـن هذه األنواع ما يشـتمل علـى أكل المـال بالباطل...» ال  نصـا وال قياسً ال  نصـا وال قياسً

مختصر الفتاو المصرية البن تيمية، لبدر الدين البعليمختصر الفتاو المصرية البن تيمية، لبدر الدين البعلي٥٣٢٥٣٢، ، ٥٣٣٥٣٣. . 
ينظر: ص٢٨٥٢٨٥. ينظر: ص   (٢)

ينظـر: الصناديـق االسـتثمارية، دراسـة فقهيـة تطبيقيـة، د. حسـن دائلـة ١٠٠١٠٠/١-١٠٤١٠٤، ،  ينظـر: الصناديـق االسـتثمارية، دراسـة فقهيـة تطبيقيـة، د. حسـن دائلـة    (٣)
والخدمات االستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي والخدمات االستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي ٨٤٨٤/١، ، ٨٥٨٥ و و٩٦٩٦-٩٨٩٨.

ينظر: الصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة ١٠٥١٠٥/١. ينظر: الصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة    (٤)



٣٤٤٣٤٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

قيام البنك أو شركة االستثمار بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط أو مشروع قيام البنك أو شركة االستثمار بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط أو مشروع   – –١
معين ليتبين مد جدواه اقتصاديا. معين ليتبين مد جدواه اقتصاديا. 

قيـام البنك أو شـركة االسـتثمار بتكوين صنـدوق اسـتثماري وتحديد قيـام البنك أو شـركة االسـتثمار بتكوين صنـدوق اسـتثماري وتحديد   – –٢
أغراضـه وإعداد نشـرة االكتتـاب فيه، وبيـان نظامه وشـروطه وحقوق أغراضـه وإعداد نشـرة االكتتـاب فيه، وبيـان نظامه وشـروطه وحقوق 

جميع األطراف.جميع األطراف.
تقسـيم رأس مال الصندوق االسـتثماري إلى أسهم أو صكوك متساوية تقسـيم رأس مال الصندوق االسـتثماري إلى أسهم أو صكوك متساوية   – –٣

القيمة بحيث يكون شراؤها مشاركة في رأس مال الصندوق.القيمة بحيث يكون شراؤها مشاركة في رأس مال الصندوق.
بعـد جمع رأس المال، يبدأ الصندوق باسـتثمار األموال المجمعة لديه بعـد جمع رأس المال، يبدأ الصندوق باسـتثمار األموال المجمعة لديه   – –٤
في المجاالت المحددة في نشرة االكتتاب، وتوزيع األرباح في الفترات في المجاالت المحددة في نشرة االكتتاب، وتوزيع األرباح في الفترات 

وبالكيفية المتفق عليهاوبالكيفية المتفق عليها(١).
وتعمل الصناديق االستثمارية في مجاالت اقتصادية متنوعة، فمنها ما يعمل في وتعمل الصناديق االستثمارية في مجاالت اقتصادية متنوعة، فمنها ما يعمل في 
مجال المتاجرة بالعمالت، ومنها ما يعمل في األسهم أو السندات، ومنها ما يعمل في مجال المتاجرة بالعمالت، ومنها ما يعمل في األسهم أو السندات، ومنها ما يعمل في 
السـلع والبضائـع، ومنها ما يعمل في المعادن وغير ذلـكالسـلع والبضائـع، ومنها ما يعمل في المعادن وغير ذلـك(٢). ويتحدد مجال عمل كل . ويتحدد مجال عمل كل 

ق عليه عند إنشائه. ق عليه عند إنشائه.صندوق من خالل نظامه الذي اتُّفِ صندوق من خالل نظامه الذي اتُّفِ
وفي البنوك التعاونية تقوم الصناديق االستثمارية بعمل مماثل للعمل الذي تقوم وفي البنوك التعاونية تقوم الصناديق االستثمارية بعمل مماثل للعمل الذي تقوم 
به في البنوك التجارية، وإن كانت صناديق البنوك التعاونية تركز على السلع والبضائع به في البنوك التجارية، وإن كانت صناديق البنوك التعاونية تركز على السلع والبضائع 

والعقارات أكثر من البنوك التجارية التي قد تُمنع من ذلك في بعض الدولوالعقارات أكثر من البنوك التجارية التي قد تُمنع من ذلك في بعض الدول(٣).
ينظـر: الصناديـق االسـتثمارية، د. حسـن دائلـة ٩٩٩٩/١، وصناديق االسـتثمار اإلسـالمية، ، وصناديق االسـتثمار اإلسـالمية،  ينظـر: الصناديـق االسـتثمارية، د. حسـن دائلـة    (١)

د.  عزالدين خوجة د.  عزالدين خوجة ١٣١٣، ، ١٤١٤.
ينظر: الصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة ١٨٤١٨٤/١-١٩٣١٩٣. ينظر: الصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة    (٢)

ينظـر: نجاحـات وتحديـات التمويـل الريفي فـي إقليم الشـرق األدنى وشـمال أفريقيا،  ينظـر: نجاحـات وتحديـات التمويـل الريفي فـي إقليم الشـرق األدنى وشـمال أفريقيا،    (٣) =



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٤٥٣٤٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وطريقـة إدارة الصناديق االسـتثمارية تختلف من بلد إلى آخـر بل تختلف من وطريقـة إدارة الصناديق االسـتثمارية تختلف من بلد إلى آخـر بل تختلف من 
بنـك إلـى آخر، وهذا ممـا يؤثر علـى التوصيف الفقهـي للصندوق االسـتثماري كما بنـك إلـى آخر، وهذا ممـا يؤثر علـى التوصيف الفقهـي للصندوق االسـتثماري كما 

سيأتي إن شاء الله.سيأتي إن شاء الله.
وعنـد التأمـل في الوصـف الفقهـي للصناديق االسـتثمارية يتبيـن أن الباحثين وعنـد التأمـل في الوصـف الفقهـي للصناديق االسـتثمارية يتبيـن أن الباحثين 
ضـت عليهم  رِ ضـت عليهم المعاصريـن والفقهـاء قـد تكلموا عـن الصناديـق االسـتثمارية التي عُ رِ المعاصريـن والفقهـاء قـد تكلموا عـن الصناديـق االسـتثمارية التي عُ
ا تختلف باختالف األنظمة والطرق التي تدار بها، كما أنها  ا تختلف باختالف األنظمة والطرق التي تدار بها، كما أنها أو  رأوها وهي كما تقدم آنفً أو  رأوها وهي كما تقدم آنفً
تختلف باختالف البنوك وأنشـطة الصناديق، وحاصل األقوال في توصيف الصناديق تختلف باختالف البنوك وأنشـطة الصناديق، وحاصل األقوال في توصيف الصناديق 

االستثمارية هي كما يأتي:االستثمارية هي كما يأتي:
التوصيـف األول:التوصيـف األول: أن يوصف الصندوق االسـتثماري بأنه عقد مضاربة، ووجه  أن يوصف الصندوق االسـتثماري بأنه عقد مضاربة، ووجه 
ذلك: أن مدير الصندوق ذلك: أن مدير الصندوق – – وهو البنك وهو البنك – – مضارب والمشاركون في الصندوق بأموالهم مضارب والمشاركون في الصندوق بأموالهم 

هم أرباب المال، وهذا قول أكثر الباحثين والفقهاء والمعاصرينهم أرباب المال، وهذا قول أكثر الباحثين والفقهاء والمعاصرين(١).
التوصيف الثاني:التوصيف الثاني: أن يوصف بأنه عقد شركة عنان، ووجه ذلك: أن يكون البنك  أن يوصف بأنه عقد شركة عنان، ووجه ذلك: أن يكون البنك 
ا بمال في الصندوق االسـتثماري، ويكون  ا بمال في الصندوق االسـتثماري، ويكون وهو مدير الصندوق االسـتثماري مسـاهمً وهو مدير الصندوق االسـتثماري مسـاهمً
المسـتثمرون قد شـاركوا ببعض األعمال في الجمعية العموميـة ونحوها، فهنا يكون المسـتثمرون قد شـاركوا ببعض األعمال في الجمعية العموميـة ونحوها، فهنا يكون 

الطرفان قد اشتركا بالمال والعمل والربح بينهما بحسب االتفاقالطرفان قد اشتركا بالمال والعمل والربح بينهما بحسب االتفاق(٢).
خالدة نصر ٢٦٨٢٦٨، ، ٢٦٩٢٦٩ و و٢٧٢٢٧٢-٢٧٥٢٧٥. خالدة نصر =   =

.Cooperative banks in the new financial system rabobank Group p 35, 38Cooperative banks in the new financial system rabobank Group p 35, 38  

ينظر: صناديق االسـتثمار اإلسـالمية، د. عزالدين خوجة ١٦١٦، والخدمات االسـتثمارية في ، والخدمات االسـتثمارية في  ينظر: صناديق االسـتثمار اإلسـالمية، د. عزالدين خوجة    (١)
المصارف، د.الشبيلي المصارف، د.الشبيلي ١٤٣١٤٣/١، والصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة ، والصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة ٢٢٦٢٢٦/١، وقد أثير ، وقد أثير 
على هذا التوصيف عدة إشـكاالت كلها محل نظر إال أن الباحثين أجابوا عنها بما ال يتسـع على هذا التوصيف عدة إشـكاالت كلها محل نظر إال أن الباحثين أجابوا عنها بما ال يتسـع 

المقام لذكره هنا. ينظر: الصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة المقام لذكره هنا. ينظر: الصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة ٢٣٢٢٣٢/١ وما بعدها. وما بعدها.
ينظر: صناديق االستثمار بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، د. نزيه مبروك ١٤٦١٤٦، ،  ينظر: صناديق االستثمار بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، د. نزيه مبروك    (٢)

بواسطة الصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة بواسطة الصناديق االستثمارية، د. حسن دائلة ٢٦٤٢٦٤/١.



٣٤٦٣٤٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التوصيـف الثالـث:التوصيـف الثالـث: أن يوصـف بأنـه وكالـة بأجـر، ووجـه ذلـك: أن يـوكل  أن يوصـف بأنـه وكالـة بأجـر، ووجـه ذلـك: أن يـوكل 
المستثمرون في الصندوق مديره وهو البنك باستثمار أموالهم نيابة عنهم بمقابل أجرة المستثمرون في الصندوق مديره وهو البنك باستثمار أموالهم نيابة عنهم بمقابل أجرة 

يتقاضها البنكيتقاضها البنك(١).
والـذي يظهـر للباحث والـذي يظهـر للباحث – – واللـه تعالى أعلـم واللـه تعالى أعلـم – – أنه ليس ثمت خـالف بين هذه أنه ليس ثمت خـالف بين هذه 
التوصيفـات وإنما يتنزل كل واحد منها على حال بحسـب عقد الصندوق والشـروط التوصيفـات وإنما يتنزل كل واحد منها على حال بحسـب عقد الصندوق والشـروط 
المتفـق عليها، فاالختـالف هنا اختالف تنـوع وليس اختالف تضاد، فـإذا كان البنك المتفـق عليها، فاالختـالف هنا اختالف تنـوع وليس اختالف تضاد، فـإذا كان البنك 
التعاونـي المديـر للصندوق لم يسـاهم في الصندوق وإنما يديـره فقط ويحصل على التعاونـي المديـر للصندوق لم يسـاهم في الصندوق وإنما يديـره فقط ويحصل على 
نسـبة من الربح فالعقد عقد مضاربة، وأما إن كان البنك قد سـاهم في الصندوق فهي نسـبة من الربح فالعقد عقد مضاربة، وأما إن كان البنك قد سـاهم في الصندوق فهي 
شـركة عنان، وأما إن كان البنك يدير الصندوق بمقابل مالي محدد يحصل عليه سواء شـركة عنان، وأما إن كان البنك يدير الصندوق بمقابل مالي محدد يحصل عليه سواء 

أربح الصندوق أو لم يربح فهي وكالة بأجرأربح الصندوق أو لم يربح فهي وكالة بأجر(٢).
وبناء على هذا التوصيف للصناديق االستثمارية فإن إنشاء الصناديق في البنوك وبناء على هذا التوصيف للصناديق االستثمارية فإن إنشاء الصناديق في البنوك 
ا؛ ألن عقد الشـركة سـواء أكانت مضاربـة أو عنانًا، وعقد الوكالة  ا؛ ألن عقد الشـركة سـواء أكانت مضاربـة أو عنانًا، وعقد الوكالة التعاونيـة يعتبر جائزً التعاونيـة يعتبر جائزً
بأجـر كلها عقود مباحة في الشـريعة هذا من حيث األصل العـام لهذه الصناديق، وأما بأجـر كلها عقود مباحة في الشـريعة هذا من حيث األصل العـام لهذه الصناديق، وأما 
مـن حيث الحكـم عليهـا بالتفصيل فيحتاج لدراسـة حـال الصندوق ونظامـه وكيفية مـن حيث الحكـم عليهـا بالتفصيل فيحتاج لدراسـة حـال الصندوق ونظامـه وكيفية 
عمله والشـروط المنصوص عليها في عقـده، إضافة إلى أن حكم هذه الصناديق يتأثر عمله والشـروط المنصوص عليها في عقـده، إضافة إلى أن حكم هذه الصناديق يتأثر 
بنوع النشـاط الذي تعمل فيه فأحكام الصناديق التي تعمل في السـلع والبضائع ليست بنوع النشـاط الذي تعمل فيه فأحكام الصناديق التي تعمل في السـلع والبضائع ليست 
ينظر: االسـتثمار في األسـهم والوحدات والصناديق االسـتثمارية، د. عبد السـتار أبو غدة،  ينظر: االسـتثمار في األسـهم والوحدات والصناديق االسـتثمارية، د. عبد السـتار أبو غدة،    (١)
مجلـة المجمع العدد التاسـع مجلـة المجمع العدد التاسـع ١١١١/٢، والخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. الشـبيلي ، والخدمات االسـتثمارية في المصارف، د. الشـبيلي 

٢٧٦٢٧٦/١، والصناديق االستثمارية، د. دائلة ، والصناديق االستثمارية، د. دائلة ٢٦٥٢٦٥/١.
ينظر: االستثمار في األسهم والوحدات والصناديق االستثمارية، د. أبو غدة، مجلة المجمع  ينظر: االستثمار في األسهم والوحدات والصناديق االستثمارية، د. أبو غدة، مجلة المجمع    (٢)
العـدد التاسـع العـدد التاسـع ١١١١/٢، وقـرارات وتوصيـات نـدوات البركـة لالقتصـاد اإلسـالمي ، وقـرارات وتوصيـات نـدوات البركـة لالقتصـاد اإلسـالمي ١٣٦١٣٦، ، 

والصناديق االستثمارية، د. دائلة والصناديق االستثمارية، د. دائلة ٢٨٣٢٨٣، ، ٢٨٤٢٨٤.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٤٧٣٤٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

كأحكام الصناديق التي تعمل في الذهب والفضة أو العمالت، إال أن المتأمل في هذه كأحكام الصناديق التي تعمل في الذهب والفضة أو العمالت، إال أن المتأمل في هذه 
المسـألة يمكنه أن يضع شـروطًا عامة تصدق على جميع الصناديق االسـتثمارية ومن المسـألة يمكنه أن يضع شـروطًا عامة تصدق على جميع الصناديق االسـتثمارية ومن 

تلك الشروط:تلك الشروط:
أن يكون عمل الصندوق في أنشطة مباحة، فال يجوز أن يعمل الصندوق أن يكون عمل الصندوق في أنشطة مباحة، فال يجوز أن يعمل الصندوق   – –١
في المحرمات كأن يعمل في الخمور والمسكرات ونحوها أو يعمل في في المحرمات كأن يعمل في الخمور والمسكرات ونحوها أو يعمل في 

شراء وبيع السندات.شراء وبيع السندات.
أن يخلو عمل الصندوق من المعامالت المحرمة كالربا والغرر الفاحش أن يخلو عمل الصندوق من المعامالت المحرمة كالربا والغرر الفاحش   – –٢

والقمار والظلم وأكل أموال الناس بالباطل ونحوها.والقمار والظلم وأكل أموال الناس بالباطل ونحوها.
أن تتوفر في معامالت الصناديق االستثمارية شروط البيع العامةأن تتوفر في معامالت الصناديق االستثمارية شروط البيع العامة(١)؛ ألن ؛ ألن   – –٣
الصندوق االسـتثماري قائم على البيع والشـراء فيشـترط له ما يشـترط الصندوق االسـتثماري قائم على البيع والشـراء فيشـترط له ما يشـترط 

لسائر البيوع.لسائر البيوع.
وهذه الشـروط العامة ال تغني عن الشروط الخاصة التي تختص بكل صندوق وهذه الشـروط العامة ال تغني عن الشروط الخاصة التي تختص بكل صندوق 

على حدة بحسب نشاطه ونظامهعلى حدة بحسب نشاطه ونظامه(٢).

وشـروط البيع مبسـوطة في عامة كتـب الفقه في المذاهب األربعة وغيرهـا. ينظر: االختيار  وشـروط البيع مبسـوطة في عامة كتـب الفقه في المذاهب األربعة وغيرهـا. ينظر: االختيار    (١)
لتعليـل المختـار للموصلي لتعليـل المختـار للموصلي ٤/٢-٦، وعقـد الجواهر الثمينة البن شـاس ، وعقـد الجواهر الثمينة البن شـاس ٦١٤٦١٤/٢-٦٢٩٦٢٩، ، 

ومغني المحتاج ومغني المحتاج ١٢١٢/٢-٢٩٢٩، والروض المربع بحاشية ابن قاسم ، والروض المربع بحاشية ابن قاسم ٣٣١٣٣١/٤-٣٦٠٣٦٠.
ولالطالع على أنواع الصناديق االسـتثمارية وأحكامها وشـروطها بالتفصيل. ينظر: رسـالة  ولالطالع على أنواع الصناديق االسـتثمارية وأحكامها وشـروطها بالتفصيل. ينظر: رسـالة    (٢)

الصناديق االستثمارية، دراسة فقهية تطبيقية للباحث المتميز د. حسن دائلة وفقه الله.الصناديق االستثمارية، دراسة فقهية تطبيقية للباحث المتميز د. حسن دائلة وفقه الله.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٣٤٩٣٤٩

خصم األوراق التجاريةخصم األوراق التجارية

ا بالطريقة  ا بالطريقة  عملية تتم في البنوك التجارية كما أنها تتم أيضً خصم األوراق التجاريةخصم األوراق التجارية(١) عملية تتم في البنوك التجارية كما أنها تتم أيضً
نفسها في البنوك التعاونيةنفسها في البنوك التعاونية(٢)، والمقصود بخصم األوراق التجارية: اتفاق يعجل به البنك ، والمقصود بخصم األوراق التجارية: اتفاق يعجل به البنك 

 األوراق التجاريـة يقصـد بها صكوك قابلـة للتداول، تمثل حقا نقديا، وتسـتحق الدفع لد   األوراق التجاريـة يقصـد بها صكوك قابلـة للتداول، تمثل حقا نقديا، وتسـتحق الدفع لد  (١)
االطالع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في االطالع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في 

المعامالت. ينظر: القانون التجاري، مصطفى طه المعامالت. ينظر: القانون التجاري، مصطفى طه ٧، ولألوراق التجارية ثالثة أنواع:، ولألوراق التجارية ثالثة أنواع:
الكمبيالة.الكمبيالة.  – –١

ألمر. ألمر.السند  السند   – –٢
الشيك.الشيك.  – –٣

أمـا الشـيك فهو معروف، وأما السـند ألمر فهو صـك يتعهد بموجبه محرره بـأن يقوم بدفع  أمـا الشـيك فهو معروف، وأما السـند ألمر فهو صـك يتعهد بموجبه محرره بـأن يقوم بدفع    
مبلـغ معيـن في تاريـخ معين أو قابـل للتعيين، أو بمجرد االطالع إلى شـخص آخر يسـمى مبلـغ معيـن في تاريـخ معين أو قابـل للتعيين، أو بمجرد االطالع إلى شـخص آخر يسـمى 
المسـتفيد. ينظـر: األوراق التجارية فـي النظام السـعودي، عبد الله العمـران المسـتفيد. ينظـر: األوراق التجارية فـي النظام السـعودي، عبد الله العمـران ٣٠٣٠، وأحكام ، وأحكام 

األوراق التجارية، د. سعد الخثالن األوراق التجارية، د. سعد الخثالن ٤٩٤٩.
فت بأنها: صك يحرر وفق شكل قانوني معين،  رِّ وأما الكمبيالة فهي شـبيهة بالسفتجة وقد عُ فت بأنها: صك يحرر وفق شكل قانوني معين،   رِّ وأما الكمبيالة فهي شـبيهة بالسفتجة وقد عُ  
ا إلى شخص آخر يسمى المسحوب  ا من شخص يسمى الساحب موجهً ا صادرً ا إلى شخص آخر يسمى المسحوب ويتضمن أمرً ا من شخص يسمى الساحب موجهً ا صادرً ويتضمن أمرً
ا معينًا عند االطالع أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث  ا معينًا عند االطالع أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث عليه بأن يدفع مبلغً عليه بأن يدفع مبلغً

يسمى المستفيد.يسمى المستفيد.
ينظـر: األوراق التجاريـة فـي النظـام السـعودي، عبد الله العمـران ٢٩٢٩، وأحـكام األوراق ، وأحـكام األوراق  ينظـر: األوراق التجاريـة فـي النظـام السـعودي، عبد الله العمـران    

التجارية، د. سعد الخثالن التجارية، د. سعد الخثالن ٤٧٤٧.
ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام ٤٧٤٧، واقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس ، واقتصاديات الحركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس ١٢١١٢١.  (٢)



٣٥٠٣٥٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا منها مبلغ يتناسـب مع المدة الباقية  ا منها مبلغ يتناسـب مع المدة الباقية الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصومً الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصومً
حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم 

إلى البنك هذا الحق على سبيل التملك، وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجلهإلى البنك هذا الحق على سبيل التملك، وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله(١).
فمفهـوم خصم الورقة التجارية أن يكون لد العميل ورقة تجارية يحل أجلها فمفهـوم خصم الورقة التجارية أن يكون لد العميل ورقة تجارية يحل أجلها 
بعد سـنة وقيمتها مليـون ريال فيقوم العميل بالتنازل عن هـذه الورقة للبنك في مقابل بعد سـنة وقيمتها مليـون ريال فيقوم العميل بالتنازل عن هـذه الورقة للبنك في مقابل 
أن يعطيه البنك تسـعمائة ألـف ريال اآلن، ويقوم البنك بتحصيـل الورقة التجارية من أن يعطيه البنك تسـعمائة ألـف ريال اآلن، ويقوم البنك بتحصيـل الورقة التجارية من 
رها عند حلول أجلها(٢)، فيسـتفيد العميل من تعجيل المبلغ، ويستفيد البنك من ، فيسـتفيد العميل من تعجيل المبلغ، ويستفيد البنك من  دِ صْ رها عند حلول أجلهامُ دِ صْ مُ
ر الورقة التجارية  دِ صْ ر الورقة التجارية الفرق بين ما دفعه للعميل «تسـعمائة ألف» وبين ما يقبضه من مُ دِ صْ الفرق بين ما دفعه للعميل «تسـعمائة ألف» وبين ما يقبضه من مُ
«مليون ريال» إضافة إلى ما قد يحصل عليه من عمولة أو رسوم«مليون ريال» إضافة إلى ما قد يحصل عليه من عمولة أو رسوم(٣). فهي وسيلة استثمار . فهي وسيلة استثمار 

عند البنوك التجارية والتعاونية.عند البنوك التجارية والتعاونية.
وقـد اختلـف الفقهـاء المعاصـرون فـي التوصيـف الفقهـي لخصـم األوراق وقـد اختلـف الفقهـاء المعاصـرون فـي التوصيـف الفقهـي لخصـم األوراق 

ا. ا.التجارية، كما أنهم اختلفوا في حكم ذلك أيضً التجارية، كما أنهم اختلفوا في حكم ذلك أيضً
فأما التوصيف الفقهي لها فقد اختلف فيه على أقوال أشهرها:فأما التوصيف الفقهي لها فقد اختلف فيه على أقوال أشهرها:

القول األول:القول األول: أن خصم األوراق التجارية يعد بيع دين بنقد أقل منه، وإلى ذلك  أن خصم األوراق التجارية يعد بيع دين بنقد أقل منه، وإلى ذلك 
ذهب بعض الباحثينذهب بعض الباحثين(٤).

ينظـر: عمليـات البنـوك من الوجهـة القانونية، علي عـوض ٤٥٩٤٥٩، ويفضل بعـض الباحثين ، ويفضل بعـض الباحثين  ينظـر: عمليـات البنـوك من الوجهـة القانونية، علي عـوض    (١)
اسـتعمال كلمة «حسـم» ألنها بمعنى القطع. ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد اسـتعمال كلمة «حسـم» ألنها بمعنى القطع. ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد 

عثمان شبير عثمان شبير ٢٤٩٢٤٩. . 
ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبير ٢٤٩٢٤٩، ، ٢٥٠٢٥٠. ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبير    (٢)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٣)
ينظر: المصارف واألعمال المصرفية في الشـريعة اإلسـالمية والقانـون، د. غريب الجمال  ينظر: المصارف واألعمال المصرفية في الشـريعة اإلسـالمية والقانـون، د. غريب الجمال    (٤)

٩٩٩٩، واألعمال المصرفية واإلسالم، مصطفى الهمشري ، واألعمال المصرفية واإلسالم، مصطفى الهمشري ٢٠٢٢٠٢.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٥١٣٥١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا من المصرف للعميل سواء  ا من المصرف للعميل سواء  أن خصم األوراق التجارية يعد قرضً القول الثاني:القول الثاني: أن خصم األوراق التجارية يعد قرضً
أكان المصرف الخاصم هو المدين أو غيره، وإلى ذلك ذهب كثير من الباحثينأكان المصرف الخاصم هو المدين أو غيره، وإلى ذلك ذهب كثير من الباحثين(١).

القـول الثالـث:القـول الثالـث: أن خصـم األوراق التجاريـة إن كان علـى المصـرف المديـن  أن خصـم األوراق التجاريـة إن كان علـى المصـرف المديـن 
بتلـك الورقـة فهو من باب الصلح عـن الدين المؤجل ببعضه حاال التي تسـمى «ضع بتلـك الورقـة فهو من باب الصلح عـن الدين المؤجل ببعضه حاال التي تسـمى «ضع 
وتعجل»وتعجل»(٢)، وأما إن كان على غير المصرف المدين بها فهو قرض من البنك لصاحب ، وأما إن كان على غير المصرف المدين بها فهو قرض من البنك لصاحب 

الورقة وإلى ذلك ذهب بعض الباحثينالورقة وإلى ذلك ذهب بعض الباحثين(٣).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

دليل القول األول:دليل القول األول:
أن المستفيد يبيع الدين الذي تمثله الورقة على البنك، والبنك يشتريه بثمن أقل أن المستفيد يبيع الدين الذي تمثله الورقة على البنك، والبنك يشتريه بثمن أقل 
وممن قال بذلك د. عبد الله الطيار في كتابه البنوك اإلسالمية ١٤٥١٤٥، ود. عبد الرزاق الهيتي ، ود. عبد الرزاق الهيتي  وممن قال بذلك د. عبد الله الطيار في كتابه البنوك اإلسالمية    (١)
في كتابه المصارف اإلسـالمية في كتابه المصارف اإلسـالمية ٣٢١٣٢١، ود. محمد عثمان شـبير في كتابـه المعامالت المالية ، ود. محمد عثمان شـبير في كتابـه المعامالت المالية 
والمعاصـرة والمعاصـرة ٢٥٠٢٥٠، ود. سـعد الخثـالن في كتابه أحـكام األوراق التجاريـة ، ود. سـعد الخثـالن في كتابه أحـكام األوراق التجاريـة ٢٧٠٢٧٠، ود. علي ، ود. علي 

السالوس في كتابه االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة السالوس في كتابه االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة ٢٠٠٢٠٠/١.
اختلف العلماء في مسألة «ضع وتعجل» فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية اختلف العلماء في مسألة «ضع وتعجل» فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية   (٢)
والحنابلة إلى عدم جوازها، وذهب بعض الصحابة ورواية عن اإلمام أحمد اختارها شـيخ والحنابلة إلى عدم جوازها، وذهب بعض الصحابة ورواية عن اإلمام أحمد اختارها شـيخ 
اإلسـالم ابن تيمية إلى جوازها، واختار هذا القول مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، والمعايير اإلسـالم ابن تيمية إلى جوازها، واختار هذا القول مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، والمعايير 
الشـرعية ينظر: االختيار لتعليل المختار للموصلـي الشـرعية ينظر: االختيار لتعليل المختار للموصلـي ٩/٣، والمعونة للقاضي عبد الوهاب ، والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
١٧٤١٧٤/٢، ومغنـي المحتـاج للشـربيني ، ومغنـي المحتـاج للشـربيني ٢٣٣٢٣٣/٢، والمغنـي ، والمغنـي ٢١٢١/٧، ، ٢٢٢٢، واألخبار العلمية ، واألخبار العلمية 
من االختيارات الفقهية لشـيخ اإلسالم ابن تيمية للبعلي من االختيارات الفقهية لشـيخ اإلسالم ابن تيمية للبعلي ١٩٨١٩٨، وقرارات وتوصيات مجمع ، وقرارات وتوصيات مجمع 
الفقـه اإلسـالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسـالمي بجـدة الفقـه اإلسـالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسـالمي بجـدة ١٤٣١٤٣، والمعايير الشـرعية ، والمعايير الشـرعية 

المعيار، المعيار، ٢٣١٢٣١.
ممـن قال بذلك د. عمر المتـرك رحمه الله. ينظر: الربا والمعامـالت المصرفية، د. المترك  ممـن قال بذلك د. عمر المتـرك رحمه الله. ينظر: الربا والمعامـالت المصرفية، د. المترك    (٣)

٣٩٦٣٩٦، والمعايير الشرعية، ، والمعايير الشرعية، ٢٢٧٢٢٧ و  و ٢٣١٢٣١.



٣٥٢٣٥٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ممـا هو مدون عليهـا؛ ألن الورقة تتضمن دينًا لحاملها على مـن أصدرها، وعلى هذا ممـا هو مدون عليهـا؛ ألن الورقة تتضمن دينًا لحاملها على مـن أصدرها، وعلى هذا 
فـإن خصمها لد المصرف يعني رغبة حاملهـا االعتياض عن الدين الثابت فيها بنقد فـإن خصمها لد المصرف يعني رغبة حاملهـا االعتياض عن الدين الثابت فيها بنقد 

حال من جنسه أقل منهحال من جنسه أقل منه(١).
ونوقش:ونوقش:

بأن الواقع المصرفي ال يؤيد هذا التوصيف؛ ألن المسـتفيد يبقى ضامنًا للورقة بأن الواقع المصرفي ال يؤيد هذا التوصيف؛ ألن المسـتفيد يبقى ضامنًا للورقة 
رها فيعود البنك «خاصم الورقة» إلى المسـتفيد ليضمن  دِ صْ رها فيعود البنك «خاصم الورقة» إلى المسـتفيد ليضمن التجاريـة إذا لم يف بها مُ دِ صْ التجاريـة إذا لم يف بها مُ
حقـه، مما يدل على أنها ليسـت عقد بيع وإنما قـرض، ولو كانت عقد بيع لما عاد إليه حقـه، مما يدل على أنها ليسـت عقد بيع وإنما قـرض، ولو كانت عقد بيع لما عاد إليه 

 . .(٢)مرة أخرمرة أخر
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

أن المستفيد الذي قدم الورقة للمصرف بمثابة المقترض، والبنك الذي خصم أن المستفيد الذي قدم الورقة للمصرف بمثابة المقترض، والبنك الذي خصم 
الورقة بمثابة المقرض؛ لكن المستفيد ال تنتهي عالقته بالمصرف بمجرد خصم الورقة الورقة بمثابة المقرض؛ لكن المستفيد ال تنتهي عالقته بالمصرف بمجرد خصم الورقة 
ر الورقة عند حلول  دِ صْ ر الورقة عند حلول وتسـلم المبلغ، بل يبقى ضامنًا للوفاء بالورقة، فلو لم يسـدد مُ دِ صْ وتسـلم المبلغ، بل يبقى ضامنًا للوفاء بالورقة، فلو لم يسـدد مُ
األجل فسـوف يرجع البنك على المسـتفيد ليسـددها، فتكون المعاملة في نهايتها أن األجل فسـوف يرجع البنك على المسـتفيد ليسـددها، فتكون المعاملة في نهايتها أن 
المسـتفيد استلم قيمة الخصم في البداية ثم سـلم قيمة الورقة كاملة في النهاية، وهذه المسـتفيد استلم قيمة الخصم في البداية ثم سـلم قيمة الورقة كاملة في النهاية، وهذه 

هي حقيقة القرضهي حقيقة القرض(٣).
ينظر: األعمال المصرفية واإلسـالم للهمشـري ٢٠٢٢٠٢، والربا فـي المعامالت المصرفية، د. ، والربا فـي المعامالت المصرفية، د.  ينظر: األعمال المصرفية واإلسـالم للهمشـري    (١)

السعيدي السعيدي ٦٤٦٦٤٦/١.
ينظر: تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية د. سامي حمود ٢٨٤٢٨٤، وأحكام ، وأحكام  ينظر: تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية د. سامي حمود    (٢)

األوراق التجارية، د. سعد الخثالن األوراق التجارية، د. سعد الخثالن ٢٦٩٢٦٩.
ينظر: تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية د. سامي حمود ٢٨٤٢٨٤، وأحكام ، وأحكام  ينظر: تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية د. سامي حمود    (٣)
األوراق التجارية، د. سـعد الخثالن األوراق التجارية، د. سـعد الخثالن ٢٦٩٢٦٩،ومشكلة االسـتثمار في البنوك اإلسالمية وكيف ،ومشكلة االسـتثمار في البنوك اإلسالمية وكيف 

عالجها اإلسالم، د. محمد الصاوي عالجها اإلسالم، د. محمد الصاوي ٤٦٣٤٦٣.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٥٣٣٥٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

دليل القول الثالث:دليل القول الثالث:
أن المصـرف إذا كان هو المدين أن المصـرف إذا كان هو المدين – – بحيث كان هو مصدر الورقة بحيث كان هو مصدر الورقة – – فالمسـتفيد فالمسـتفيد 
قِط بعض الدين ليعجل له المدين السداد،  قِط بعض الدين ليعجل له المدين السداد، هو الدائن للمصرف، ومن حق الدائن أن يُسْ هو الدائن للمصرف، ومن حق الدائن أن يُسْ

كما في مسألة ضع وتعجلكما في مسألة ضع وتعجل(١).
وأمـا إن كان المصـرف ليس مدينًا للسـاحب وال للمسـتفيد وذلـك بأن تكون وأمـا إن كان المصـرف ليس مدينًا للسـاحب وال للمسـتفيد وذلـك بأن تكون 

ا كما تقدم في دليل القول الثاني. ا كما تقدم في دليل القول الثاني.الورقة التجارية مسحوبة على غيره فإنه يعد مقرضً الورقة التجارية مسحوبة على غيره فإنه يعد مقرضً
ونوقش:ونوقش:

أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز مسألة «ضع وتعجل».أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز مسألة «ضع وتعجل».  – –١
على التسـليم بجواز ضـع وتعجل، فإن الصورة هنـا مخالفة لصورتها؛ على التسـليم بجواز ضـع وتعجل، فإن الصورة هنـا مخالفة لصورتها؛   – –٢
ألن الدائـن فـي مسـألة ضع وتعجل هو الـذي يملي شـروطه والمقدار ألن الدائـن فـي مسـألة ضع وتعجل هو الـذي يملي شـروطه والمقدار 
الذي سيحطه من الدين، بخالف خصم األوراق التجارية فالمدين وهو الذي سيحطه من الدين، بخالف خصم األوراق التجارية فالمدين وهو 
المصـرف هو الذي يملي الشـروط ويحدد مقـدار الخصم؛ ألن المبلغ المصـرف هو الذي يملي الشـروط ويحدد مقـدار الخصم؛ ألن المبلغ 
المخصوم في الورقة خاضع لحساب معروف في النظم المحاسبيةالمخصوم في الورقة خاضع لحساب معروف في النظم المحاسبية(٢).

وأجيب:وأجيب:
أن القول بأن المصرف هو الذي يملي شـروطه على المستفيد (الدائن) أن القول بأن المصرف هو الذي يملي شـروطه على المستفيد (الدائن)  أ– – 
ال يسـلم به؛ ألن المسـتفيد في واقـع األمر هو الـذي يذهب للمصرف ال يسـلم به؛ ألن المسـتفيد في واقـع األمر هو الـذي يذهب للمصرف 
باختيـاره ويملـي عليه شـروطه في قبول الخصـم، أو يطلـع على نظام باختيـاره ويملـي عليه شـروطه في قبول الخصـم، أو يطلـع على نظام 
ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. المترك ٣٩٦٣٩٦، وأحكام األوراق التجارية، د. الخثالن ، وأحكام األوراق التجارية، د. الخثالن  ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، د. المترك    (١)

.٢٤٤٢٤٤
ينظـر: البنـوك اإلسـالمية، د. عبد اللـه الطيـار ١٤٥١٤٥، والمصـارف اإلسـالمية بيـن النظرية ، والمصـارف اإلسـالمية بيـن النظرية  ينظـر: البنـوك اإلسـالمية، د. عبد اللـه الطيـار    (٢)

والتطبيق، د. الهيتي والتطبيق، د. الهيتي ٣٢١٣٢١.



٣٥٤٣٥٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المصرف فإن أعجبه ذلك وإال انتظر إلى حين حلول موعد الوفاءالمصرف فإن أعجبه ذلك وإال انتظر إلى حين حلول موعد الوفاء(١).
على التسليم بأن المصرف هو الذي يملي شروطه ويحدد المقدار الذي على التسليم بأن المصرف هو الذي يملي شروطه ويحدد المقدار الذي  ب– – 
يضعه من الدين فإن ذلك ليس بمسوغ للقول بأن هذه المسألة ال تنطبق يضعه من الدين فإن ذلك ليس بمسوغ للقول بأن هذه المسألة ال تنطبق 
عليها مسألة ضع وتعجل، فأي فرق بين أن يكون الدائن هو الذي يملي عليها مسألة ضع وتعجل، فأي فرق بين أن يكون الدائن هو الذي يملي 
شـروطه أو يكون المدين هو الـذي يفعل ذلك مادام أن النتيجة واحدة، شـروطه أو يكون المدين هو الـذي يفعل ذلك مادام أن النتيجة واحدة، 
وهـي تعجيـل الدين المؤجل نظير إسـقاط جـزء منـهوهـي تعجيـل الدين المؤجل نظير إسـقاط جـزء منـه(٢)، وظاهر صنيع ، وظاهر صنيع 

بعض الفقهاء المتقدمين يدل على عدم التفريقبعض الفقهاء المتقدمين يدل على عدم التفريق(٣).
الترجيح:الترجيح:

الراجـح الراجـح – – والله تعالى أعلـم والله تعالى أعلـم – – أن خصم األوراق التجارية على أية صورة يعد أن خصم األوراق التجارية على أية صورة يعد 
ا بفائدة وذلك لألسباب اآلتية: ا بفائدة وذلك لألسباب اآلتية:قرضً قرضً

قوة دليل هذا القول وسالمته من المناقشة، وورود المناقشة القوية على قوة دليل هذا القول وسالمته من المناقشة، وورود المناقشة القوية على   – –١
.أدلة األقوال األخر.أدلة األقوال األخر

أن هـذا التوصيـف الفقهي يؤيده الواقـع المصرفي حيث إن المسـتفيد أن هـذا التوصيـف الفقهي يؤيده الواقـع المصرفي حيث إن المسـتفيد   – –٢
رُ فإن الخاصم  دِ صْ رُ فإن الخاصم يبقـى ضامنًا للورقة التجارية بحيث إذا لم يسـدد المُ دِ صْ يبقـى ضامنًا للورقة التجارية بحيث إذا لم يسـدد المُ
يرجع بحقه على المسـتفيد مما يدل على أن العملية كلها تدور في فلك يرجع بحقه على المسـتفيد مما يدل على أن العملية كلها تدور في فلك 

القرض.القرض.
وبنـاء على هـذا التوصيف فإن خصـم األوراق التجارية بالطريقـة التي تجريها وبنـاء على هـذا التوصيف فإن خصـم األوراق التجارية بالطريقـة التي تجريها 

ينظر: أحكام األوراق التجارية، د. الخثالن ٢٤٥٢٤٥. ينظر: أحكام األوراق التجارية، د. الخثالن    (١)
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)

قـال ابن قدامـة رحمه الله: «فصـل: إذا كان عليه دين مؤجل فقـال لغريمه: ضع عني بعض  قـال ابن قدامـة رحمه الله: «فصـل: إذا كان عليه دين مؤجل فقـال لغريمه: ضع عني بعض    (٣)
وأعجل لك بقيته لم يجز...» المغني وأعجل لك بقيته لم يجز...» المغني ١٠٩١٠٩/٦. . 



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٥٥٣٥٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا(١). فـال يجوز للبنك . فـال يجوز للبنك  ـا بفائدة وهو محرم شـرعً االبنـوك التعاونيـة والتجاريـة يعد قرضً ـا بفائدة وهو محرم شـرعً البنـوك التعاونيـة والتجاريـة يعد قرضً
التعاوني التعامل به وهو مناف للتعاون الذي تقوم عليه البنوك التعاونية وتدعو إليهالتعاوني التعامل به وهو مناف للتعاون الذي تقوم عليه البنوك التعاونية وتدعو إليه(٢).
وتحسن اإلشارة هنا إلى مسألة مهمة وهي تحصيل األوراق التجارية والمقصود وتحسن اإلشارة هنا إلى مسألة مهمة وهي تحصيل األوراق التجارية والمقصود 
بهـا: إنابـة المصـرف في جمع األمـوال الممثلـة فـي األوراق التجارية مـن المدينين بهـا: إنابـة المصـرف في جمع األمـوال الممثلـة فـي األوراق التجارية مـن المدينين 
وتسـليمها إلى العميل (الموكل)، وفي هذه الحال يطلب المصرف من العميل تظهير وتسـليمها إلى العميل (الموكل)، وفي هذه الحال يطلب المصرف من العميل تظهير 
ا توكيليا، ثم يقوم المصرف بمطالبة المدين في تلك الورقة نيابة  ا توكيليا، ثم يقوم المصرف بمطالبة المدين في تلك الورقة نيابة الورقة التجارية تظهيرً الورقة التجارية تظهيرً
عـن العميـل، ويتقاضى المصرف نظيـر ذلك عمولة محددة تتناسـب مع مقدار الدين عـن العميـل، ويتقاضى المصرف نظيـر ذلك عمولة محددة تتناسـب مع مقدار الدين 

المطلوب تحصيله ومع حجم اإلجراءات المطلوبة لتحصيل ذلك الدينالمطلوب تحصيله ومع حجم اإلجراءات المطلوبة لتحصيل ذلك الدين(٣).
ا(٤)، فالمصرف ، فالمصرف  اوتعتبـر هذه العملية مـن قبيل الوكالة بأجرة، وهي جائزة شـرعً وتعتبـر هذه العملية مـن قبيل الوكالة بأجرة، وهي جائزة شـرعً

وكيل عن العميل في تحصيل الورقةوكيل عن العميل في تحصيل الورقة(٥) ويحق له أن يتقاضى أجرة في مقابل ذلك. ويحق له أن يتقاضى أجرة في مقابل ذلك.

وبذلك صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي  وبذلك صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي    (١)
المنبثـق عن منظمـة المؤتمر اإلسـالمي المنبثـق عن منظمـة المؤتمر اإلسـالمي ١٤٢١٤٢، واللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية واإلفتاء ، واللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية واإلفتاء 
برئاسـة العالمة عبد العزيز بن باز. ينظر: فتاو اللجنة الدائمة برئاسـة العالمة عبد العزيز بن باز. ينظر: فتاو اللجنة الدائمة ٣٣٣٣٣٣/١٣١٣، ، ٣٣٥٣٣٥، والمعايير ، والمعايير 
الشـرعية الشـرعية ٢٢٧٢٢٧، وصرح بذلك أكثر الفقهاء المعاصرين. ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، ، وصرح بذلك أكثر الفقهاء المعاصرين. ينظر: الربا والمعامالت المصرفية، 
د. المتـرك د. المتـرك ٣٩٦٣٩٦، ، ٣٩٧٣٩٧، وأحـكام األوراق التجارية، د. الخثالن ، وأحـكام األوراق التجارية، د. الخثالن ٢٧٠٢٧٠، والمعامالت المالية ، والمعامالت المالية 

المعاصرة، د. محمد عثمان شبير المعاصرة، د. محمد عثمان شبير ٢٥٠٢٥٠.
وقد ذكر بعض الباحثين بدائل لخصم األوراق التجارية. ينظر: البنوك اإلسـالمية، د. الطيار  وقد ذكر بعض الباحثين بدائل لخصم األوراق التجارية. ينظر: البنوك اإلسـالمية، د. الطيار    (٢)

١٤١١٤١-١٤٥١٤٥، وأحكام األوراق التجارية، د. الخثالن ، وأحكام األوراق التجارية، د. الخثالن ٢٧٢٢٧٢-٢٨٢٢٨٢.
ينظر: أحكام األوراق التجارية، د. الخثالن ٢٢٠٢٢٠. ينظر: أحكام األوراق التجارية، د. الخثالن    (٣)

ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. شـبير ٢٥٠٢٥٠، وأحكام األوراق التجارية، د. الخثالن ، وأحكام األوراق التجارية، د. الخثالن  ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. شـبير    (٤)
٢٢٣٢٢٣، ، ٢٢٤٢٢٤، وقد صرح بذلك المعيار ، وقد صرح بذلك المعيار ١٦١٦ من المعايير الشرعية ص  من المعايير الشرعية ص ٢٢٦٢٢٦.

ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام ٤. ينظر: البنوك التعاونية، اإلمام    (٥)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٣٥٧٣٥٧

إدارة إصدار أسهم الجمعيات التعاونية الجديدةإدارة إصدار أسهم الجمعيات التعاونية الجديدة

يمثل البنك التعاوني الواجهة المالية المصرفية للحركة التعاونية، ولذلك تلجأ يمثل البنك التعاوني الواجهة المالية المصرفية للحركة التعاونية، ولذلك تلجأ 
إليـه الجمعيات التعاونية الجديدة ليقوم بإدارة عملية االكتتاب فيها وتحصيل األموال إليـه الجمعيات التعاونية الجديدة ليقوم بإدارة عملية االكتتاب فيها وتحصيل األموال 

وما يتبع ذلك من معامالت كالدعاية واإلعالن والسمسرة ونحو ذلكوما يتبع ذلك من معامالت كالدعاية واإلعالن والسمسرة ونحو ذلك(١).
والبنـوك التعاونيـة تقوم بهـذه العملية المصرفيـة لخدمة الجمعيـات التعاونية والبنـوك التعاونيـة تقوم بهـذه العملية المصرفيـة لخدمة الجمعيـات التعاونية 
ا قليلة مقارنة بمـا تتقاضاه البنـوك التجارية، وذلك  ا قليلة مقارنة بمـا تتقاضاه البنـوك التجارية، وذلك وتتقاضـى في مقابـل ذلك رسـومً وتتقاضـى في مقابـل ذلك رسـومً

ا من مبدأ تعاوني أصيل، وهو مبدأ التعاون بين التعاونيات(٢). ا من مبدأ تعاوني أصيل، وهو مبدأ التعاون بين التعاونياتانطالقً انطالقً
والتوصيـف الفقهي لهـذه العملية أن البنـك التعاوني يعد وكيـالً عن الجمعية والتوصيـف الفقهي لهـذه العملية أن البنـك التعاوني يعد وكيـالً عن الجمعية 

التعاونية، وأما الرسوم أو العمولة التي يتقاضاها البنك فال تخلو من حالين:التعاونية، وأما الرسوم أو العمولة التي يتقاضاها البنك فال تخلو من حالين:
الحـال األولى:الحـال األولى: أن يكـون االتفاق بين البنـك والجمعية على مبلـغ محدد تدفعه  أن يكـون االتفاق بين البنـك والجمعية على مبلـغ محدد تدفعه 
الجمعية للبنك نظير ما يقوم به من أعمال سواء اشتُريت جميع األسهم أو ال، فهذا العقد الجمعية للبنك نظير ما يقوم به من أعمال سواء اشتُريت جميع األسهم أو ال، فهذا العقد 

يعد وكالة بأجرة؛ ألن األجرة تُستحق بمجرد العمل دون اعتبارٍ للنتيجة أو تعليقٍ بها.يعد وكالة بأجرة؛ ألن األجرة تُستحق بمجرد العمل دون اعتبارٍ للنتيجة أو تعليقٍ بها.
ينظر: البنـوك التعاونية، اإلمام ٤١٤١، ، ١٨٠١٨٠-١٨٢١٨٢، وتجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي، ، وتجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي،  ينظر: البنـوك التعاونية، اإلمام    (١)

حسن المفتي حسن المفتي ١٧٣١٧٣.
ينظر: المراجع السابقة، ومقدمة في التعاون، د. الشاذلي ٨٨٨٨، ، ٨٩٨٩. ينظر: المراجع السابقة، ومقدمة في التعاون، د. الشاذلي    (٢)



٣٥٨٣٥٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحـال الثانيـة:الحـال الثانيـة: أن يكون االتفـاق بين البنك والجمعية على أسـاس السمسـرة  أن يكون االتفـاق بين البنك والجمعية على أسـاس السمسـرة 
ا عن كل سهم يتم تسويقه، وما يبقى  ا عن كل سهم يتم تسويقه، وما يبقى المقدرة بالعمل بحيث تعطي الجمعية البنك مبلغً المقدرة بالعمل بحيث تعطي الجمعية البنك مبلغً
من األسـهم فال يسـتحق البنك في مقابله شـيئًا، فهـذا العقد يعتبـر جعالة؛ وذلك ألن من األسـهم فال يسـتحق البنك في مقابله شـيئًا، فهـذا العقد يعتبـر جعالة؛ وذلك ألن 

العمولة تستحق بتصريف السهم أي بإتمام العمل وهذه هي حقيقة الجعالةالعمولة تستحق بتصريف السهم أي بإتمام العمل وهذه هي حقيقة الجعالة(١).
وكال الحالتيـن مباحتـان إذ إنـه ال يظهـر فيهمـا محـذور شـرعي السـيما وأن وكال الحالتيـن مباحتـان إذ إنـه ال يظهـر فيهمـا محـذور شـرعي السـيما وأن 
الجمعيات التعاونية في عامة أحوالها تقوم على أنشطة مباحة، فالتعاون معها في إدارة الجمعيات التعاونية في عامة أحوالها تقوم على أنشطة مباحة، فالتعاون معها في إدارة 

إصدار األسهم ال بأس به وهو من التعاون على الخير.إصدار األسهم ال بأس به وهو من التعاون على الخير.
وتجدر اإلشـارة هنا إلى أن الجمعيات التعاونية - حسـب علمي وتجدر اإلشـارة هنا إلى أن الجمعيات التعاونية - حسـب علمي – – ال تشـترط ال تشـترط 
علـى البنك التعاوني شـراء األسـهم التـي ال يتم االكتتـاب فيها كما تفعله الشـركات علـى البنك التعاوني شـراء األسـهم التـي ال يتم االكتتـاب فيها كما تفعله الشـركات 
التجاريـة مع البنوك عنـد التعاقد على إدارة االكتتابالتجاريـة مع البنوك عنـد التعاقد على إدارة االكتتاب(٢)؛ ألن ذلك هو مقتضى التعاون ؛ ألن ذلك هو مقتضى التعاون 

ولئال يتحمل البنك تبعات عدم إقبال الناس على االكتتاب.ولئال يتحمل البنك تبعات عدم إقبال الناس على االكتتاب.

ينظر: المعايير الشـرعية، ٣٩٢٣٩٢، واألسـهم والسـندات وأحكامهـا، د. الخليل ، واألسـهم والسـندات وأحكامهـا، د. الخليل ٢٣٣٢٣٣-٢٤٠٢٤٠، ،  ينظر: المعايير الشـرعية،    (١)
والعمـوالت المصرفيـة، د. السـماعيل والعمـوالت المصرفيـة، د. السـماعيل ٣٦٣٣٦٣، ، ٣٦٤٣٦٤، وقـرارات وتوصيـات مجمـع الفقـه ، وقـرارات وتوصيـات مجمـع الفقـه 

اإلسالمي بجدة اإلسالمي بجدة ١٣٧١٣٧.
والجعل هو ما يعطاه اإلنسان على األمر يفعله. ينظر: المطلع ٢٨١٢٨١. والجعل هو ما يعطاه اإلنسان على األمر يفعله. ينظر: المطلع    

ينظر: المصارف اإلسالمية، د. الهيتي ٣٣٤٣٣٤، واألسهم والسندات، د. الخليل ، واألسهم والسندات، د. الخليل ٢٣٣٢٣٣، ، ٢٣٤٢٣٤. ينظر: المصارف اإلسالمية، د. الهيتي    (٢)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٣٥٩٣٥٩

الوساطة التجاريةالوساطة التجارية

الوساطة التجارية مصطلح يوازي ما يسميه الفقهاء «السمسرة والداللة» ويقصد الوساطة التجارية مصطلح يوازي ما يسميه الفقهاء «السمسرة والداللة» ويقصد 
ا  ا . والبنـوك التعاونية تقوم بذلك نظرً به التوسـط بين البائع والمشـتري إلمضاء البيعبه التوسـط بين البائع والمشـتري إلمضاء البيع(١). والبنـوك التعاونية تقوم بذلك نظرً
ا من  ا من لكونهـا تمتلك عالقات متميزة مع الجمعيات التعاونية بأنواعها، والتي تنتج كثيرً لكونهـا تمتلك عالقات متميزة مع الجمعيات التعاونية بأنواعها، والتي تنتج كثيرً
ا لكونه يمتلك معلومات عن  ا لكونه يمتلك معلومات عن المنتوجات الصناعيـة والزراعية وغير ذلك، فالبنك نظرً المنتوجات الصناعيـة والزراعية وغير ذلك، فالبنك نظرً
هذه المنتجات فهو يقوم بدور الوسـيط بين البائعين والمشـترين لهذه السـلع، إضافة هذه المنتجات فهو يقوم بدور الوسـيط بين البائعين والمشـترين لهذه السـلع، إضافة 
ا للجمعية التعاونية أو العضو التعاوني، ويكون  ا للجمعية التعاونية أو العضو التعاوني، ويكون إلى أن البنك التعاوني قد يكون مقرضً إلى أن البنك التعاوني قد يكون مقرضً
ا على أنشـطته مما يخوله االطالع على منتجاته ومن ثم القيام بدور الوسيط(٢)، ،  ا على أنشـطته مما يخوله االطالع على منتجاته ومن ثم القيام بدور الوسيطمشـرفً مشـرفً
ا التسـاع عالقاته وكثرة عمالئه. والوساطة التي يقوم بها البنك  ا التسـاع عالقاته وكثرة عمالئه. والوساطة التي يقوم بها البنك  نظرً أو المسـوق لهاأو المسـوق لها(٣) نظرً
ينظر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدين ينظر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدين ٣٦٥٣٦٥/٧، والوساطة التجارية في المعامالت ، والوساطة التجارية في المعامالت   (١)

المالية، د. عبد الرحمن األطرم المالية، د. عبد الرحمن األطرم ٤٢٤٢، ، ٤٣٤٣، والوساطة العقارية، د. عبد الله السيف ، والوساطة العقارية، د. عبد الله السيف ٢٤٢٤.
ينظـر: البنوك التعاونية، اإلمام ٤٧٤٧، ، ٣٣٤٣٣٤، واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ، واالدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير  ينظـر: البنوك التعاونية، اإلمام    (٢)

.٣٢٣٣٢٣، ، ٥٥٩٥٥٩، ، ٦٠٠٦٠٠
.Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p 16, 34Cooperative banks in Europe Wim Fonteyne p 16, 34  

.Co-operative banks in the new financial sstem Rabobank Group p 2Co-operative banks in the new financial sstem Rabobank Group p 2  

ف التسـويق التجاري بتعريفات كثيرة من أحسنها تعريف د. حسين الشهراني حيث قال:  رِّ عُ ف التسـويق التجاري بتعريفات كثيرة من أحسنها تعريف د. حسين الشهراني حيث قال:   رِّ عُ  (٣)
= «الجهود المبذولة في إطار إداري واجتماعي معين إليصال الحاجات والرغبات اإلنسانية «الجهود المبذولة في إطار إداري واجتماعي معين إليصال الحاجات والرغبات اإلنسانية 
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ـا متعددة فهي تخدم البائع بحيث يبيع سـلعته بسـعر مناسـب،  ـا متعددة فهي تخدم البائع بحيث يبيع سـلعته بسـعر مناسـب، التعاونـي تخـدم أطرافً التعاونـي تخـدم أطرافً
وتخدم المشتري باختصار الوقت والجهد عليه، وتخدم البنك بحصوله على العمولة وتخدم المشتري باختصار الوقت والجهد عليه، وتخدم البنك بحصوله على العمولة 

في مقابل جهده، كما أنها تحقق التعاون الذي تهدف إليه البنوك التعاونية.في مقابل جهده، كما أنها تحقق التعاون الذي تهدف إليه البنوك التعاونية.
وتجـدر اإلشـارة إلى أن البنـوك التعاونية تتقاضـى مبالغ أقل مـن المبالغ التي وتجـدر اإلشـارة إلى أن البنـوك التعاونية تتقاضـى مبالغ أقل مـن المبالغ التي 
تتقاضاهـا الجهـات التجاريـة، وقد تتسـامح فـي بعض األحـوال عن بعض الرسـوم تتقاضاهـا الجهـات التجاريـة، وقد تتسـامح فـي بعض األحـوال عن بعض الرسـوم 

المستحقة عن السمسرة السيما الرسوم على الجمعيات التعاونية.المستحقة عن السمسرة السيما الرسوم على الجمعيات التعاونية.
والوساطة التي تقوم بها البنوك التعاونية تكون مقدرة بإتمام العمل، فإذا تم بيع والوساطة التي تقوم بها البنوك التعاونية تكون مقدرة بإتمام العمل، فإذا تم بيع 

السلعة استحق البنك المبلغ الموضوع لذلك.السلعة استحق البنك المبلغ الموضوع لذلك.
وقد اختلف العلماء في توصيف هذه الصورة على قولين:وقد اختلف العلماء في توصيف هذه الصورة على قولين:

القـول األول:القـول األول: أن الوسـاطة المقـدرة بإتمـام العمـل إجـارةٌ وهـو قـول لبعض  أن الوسـاطة المقـدرة بإتمـام العمـل إجـارةٌ وهـو قـول لبعض 
الحنفيةالحنفية(١) والحنابلة والحنابلة(٢).

القـول الثاني:القـول الثاني: أنهـا جعالة وهو مذهب الجمهـور من المالكية أنهـا جعالة وهو مذهب الجمهـور من المالكية(٣) والشـافعية والشـافعية(٤) 
الحقيقية، بالتخطيط والتسـعير والترويج والتوزيع للسـلع أو الخدمات، بما يالئم المصالح  الحقيقية، بالتخطيط والتسـعير والترويج والتوزيع للسـلع أو الخدمات، بما يالئم المصالح =   =

الشرعية للفرد والمجتمع»، التسويق التجاري وأحكامه، د. حسين الشهراني الشرعية للفرد والمجتمع»، التسويق التجاري وأحكامه، د. حسين الشهراني ٣٢٣٢. . 
ينظـر: األشـباه والنظائـر البـن نجيـم ٢٧٠٢٧٠، ورد المحتار على الـدر المختار البـن عابدين ، ورد المحتار على الـدر المختار البـن عابدين  ينظـر: األشـباه والنظائـر البـن نجيـم    (١)

.١٠٧١٠٧/٩
ينظر: المغني ٤٢٤٢/٨، ومطالب أولي النهى للرحيباني ، ومطالب أولي النهى للرحيباني ٦١٢٦١٢/٣، ، ٦١٣٦١٣. ينظر: المغني    (٢)

ينظـر: المدونـة ٤٦٦٤٦٦/٣، والذخيـرة للقرافـي ، والذخيـرة للقرافـي ١٥٢١٥٢/٥، ، ١٥٣١٥٣، والتـاج واإلكليـل للمواق ، والتـاج واإلكليـل للمواق  ينظـر: المدونـة    (٣)
.٦٠٠٦٠٠/٧

ينظر: تحفة المحتاج ١٦٢١٦٢/٦، ونهاية المطلب للجويني ، ونهاية المطلب للجويني ٤٩٥٤٩٥/٨، ، ٤٩٦٤٩٦، والشافعية ينصون ، والشافعية ينصون  ينظر: تحفة المحتاج    (٤)
على أن الجعالة تصح فيما تصح فيه اإلجارة إضافة إلى أنها تصح في المجهول.على أن الجعالة تصح فيما تصح فيه اإلجارة إضافة إلى أنها تصح في المجهول.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٦١٣٦١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وبعض الحنابلةوبعض الحنابلة(١).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

دليل القول األول:دليل القول األول:
أن الوسـاطة تكـون بالقيـام بعمـل يقابله عوض معلـوم، والعمل معلـومٌ نوعه أن الوسـاطة تكـون بالقيـام بعمـل يقابله عوض معلـوم، والعمل معلـومٌ نوعه 
مجهولـةٌ غايتـه وهـذه الجهالة يعفى عنهـا للحاجة فتكـون إجارة تغتفر فيهـا الجهالة مجهولـةٌ غايتـه وهـذه الجهالة يعفى عنهـا للحاجة فتكـون إجارة تغتفر فيهـا الجهالة 

للحاجةللحاجة(٢).
ويناقش:ويناقش:

بـأن اإلجارة ال تصـح مع جهالة الزمـن ومقدار العملبـأن اإلجارة ال تصـح مع جهالة الزمـن ومقدار العمل(٣)، وفـي ذلك غرر فقد ، وفـي ذلك غرر فقد 
تطول مدة تسـويق السلعة وقد تقصر، وفي الجعالة مخرج صحيح فإنه ال يشترط فيها تطول مدة تسـويق السلعة وقد تقصر، وفي الجعالة مخرج صحيح فإنه ال يشترط فيها 

العلم بالزمن وتصح مع الجهالة.العلم بالزمن وتصح مع الجهالة.
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

أن غاية العمل في الوساطة مجهول، إذ إن تمام عمل الوسيط يرتبط بوجود من أن غاية العمل في الوساطة مجهول، إذ إن تمام عمل الوسيط يرتبط بوجود من 
يتم به التعاقد، وهذا ليس في مقدور الوسـيط، فتكون جعالة؛ ألن الجعالة تصح على يتم به التعاقد، وهذا ليس في مقدور الوسـيط، فتكون جعالة؛ ألن الجعالة تصح على 

ل من األعمال(٤). هِ ل من األعمالما جُ هِ ما جُ
ينظر: األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية للبعلي ٢٢٨٢٢٨، ، ٢٢٩٢٢٩، ،  ينظر: األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية للبعلي    (١)
ومطالـب أولي النهـى للرحيباني ومطالـب أولي النهـى للرحيباني ٢٠٦٢٠٦/٤، ، ٢٠٧٢٠٧، وير د. عبد الرحمن األطرم أن الحنابلة ، وير د. عبد الرحمن األطرم أن الحنابلة 
والشـافعية يـرون أنه يصح اعتبار هذه المسـألة إجارة أو جعالة؛ ألن فقهـاء هذين المذهبين والشـافعية يـرون أنه يصح اعتبار هذه المسـألة إجارة أو جعالة؛ ألن فقهـاء هذين المذهبين 

يجعلون الجعالة مثل اإلجارة. ينظر: الوساطة التجارية، د. األطرم يجعلون الجعالة مثل اإلجارة. ينظر: الوساطة التجارية، د. األطرم ١١٣١١٣، ، ١١٤١١٤.
ينظر: الوساطة التجارية، د. األطرم ١١٣١١٣، والوساطة العقارية، د. عبد الله السيف ، والوساطة العقارية، د. عبد الله السيف ٨٢٨٢. ينظر: الوساطة التجارية، د. األطرم    (٢)

ينظر: مغني المحتاج للشربيني ٤٣٧٤٣٧/٢، والفروق للقرافي ، والفروق للقرافي ٢٦٢٦/٤-٢٨٢٨. ينظر: مغني المحتاج للشربيني    (٣)
ينظـر: البهجـة شـرح التحفـة للتسـولي ١٨١١٨١/٢، وتهذيـب الفـروق والقواعـد السـنية ، وتهذيـب الفـروق والقواعـد السـنية  ينظـر: البهجـة شـرح التحفـة للتسـولي    (٤) =



٣٦٢٣٦٢
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ونوقش:ونوقش: بعدم التسليم بجواز عقد الجعالة كما هو مذهب الحنفية بعدم التسليم بجواز عقد الجعالة كما هو مذهب الحنفية(١).
وأجيب:وأجيب: بأن جمهور العلماء على القول بجواز عقد الجعالة بأن جمهور العلماء على القول بجواز عقد الجعالة(٢)، وهو الصحيح ، وهو الصحيح 
الذي تدل عليه النصوص، وقد منع الحنفية الجعالة لوجود شـيء من الجهالة فيها مع الذي تدل عليه النصوص، وقد منع الحنفية الجعالة لوجود شـيء من الجهالة فيها مع 
ا من صورها بذرائع مختلفة كالحاجة ونحوها، ويجعلونها من باب  ا من صورها بذرائع مختلفة كالحاجة ونحوها، ويجعلونها من باب أنهـم يبيحون كثيرً أنهـم يبيحون كثيرً

اإلجارة.اإلجارة.
الترجيح:الترجيح:

الراجح الراجح – – والله أعلم والله أعلم – – أن الوسـاطة هي من قبيـل الجعالة، وذلك لما يكتنفها أن الوسـاطة هي من قبيـل الجعالة، وذلك لما يكتنفها 
مـن الجهالـة التي قد تزيـد في بعض األحيان لتصل إلى حد يفسـد اإلجـارة عند أكثر مـن الجهالـة التي قد تزيـد في بعض األحيان لتصل إلى حد يفسـد اإلجـارة عند أكثر 
العلمـاء، بخـالف الجعالة التـي تحتمل الجهالـة أو تقوم عليها كما نـص عليه بعض العلمـاء، بخـالف الجعالة التـي تحتمل الجهالـة أو تقوم عليها كما نـص عليه بعض 
العلمـاءالعلمـاء(٣)، فالجعالة شـرعت السـتيعاب الصـور التي تحتوي علـى الجهالة، ويظهر ، فالجعالة شـرعت السـتيعاب الصـور التي تحتوي علـى الجهالة، ويظهر 
واللـه تعالـى أعلم أن سـبب الخـالف في هذه المسـألة يعود إلى تقديـر الجهالة فمن واللـه تعالـى أعلم أن سـبب الخـالف في هذه المسـألة يعود إلى تقديـر الجهالة فمن 
رأ أنها يسـيرة ألحق الوسـاطة باإلجارة، ومن رأ أنها كثيـرة ألحقها بالجعالة، قال رأ أنها يسـيرة ألحق الوسـاطة باإلجارة، ومن رأ أنها كثيـرة ألحقها بالجعالة، قال 
العالمـة المـرداويالعالمـة المـرداوي(٤): «الجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض فـي مقابلة المنفعة، وإنما : «الجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض فـي مقابلة المنفعة، وإنما 
لمحمد  بـن حسـين المالكـي ٣١٣١/٤، والوسـاطة التجاريـة، د. األطـرم ، والوسـاطة التجاريـة، د. األطـرم ١١١١١١، والتسـويق ، والتسـويق  لمحمد  بـن حسـين المالكـي =   =

التجاري، د. حسين الشهراني التجاري، د. حسين الشهراني ٩٧٩٧.
الحنفية ال يرون جواز عقد الجعالة إال في رد العبد اآلبق. ينظر: المبسوط للسرخسي الحنفية ال يرون جواز عقد الجعالة إال في رد العبد اآلبق. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٧١٧/١١١١.  (١)

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينة البـن شـاس ٩٤٤٩٤٤/٣، والبيـان للعمرانـي ، والبيـان للعمرانـي ٤٠٧٤٠٧/٧، والمقنع ، والمقنع  ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينة البـن شـاس    (٢)
والشرح الكبير واألنصاف والشرح الكبير واألنصاف ١٦١١٦١/١٦١٦-١٦٣١٦٣.

ينظر: الفروق للقرافي ٢٦٢٦/٤. ينظر: الفروق للقرافي    (٣)
هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي، فقيه أصولي، ولد سنة ٨١٧٨١٧هـ، هـ،  هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي، فقيه أصولي، ولد سنة    (٤)
وهو منقح مذهب الحنابلة، له مؤلفات نافعة منها: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، وهو منقح مذهب الحنابلة، له مؤلفات نافعة منها: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 
والتحبير شرح التحرير، توفي سنة والتحبير شرح التحرير، توفي سنة ٨٨٥٨٨٥هـ. ينظر: شذرات الذهب هـ. ينظر: شذرات الذهب ٣٤٠٣٤٠/٧ – – ٣٤١٣٤١، والبدر ، والبدر 

الطالع الطالع ٤٤٦٤٤٦/١.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٦٣٣٦٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا..» (١). .  ا..» تميز بكون الفاعل ال يلتزم الفعل، وبكون العقد قد يقع مبهمً تميز بكون الفاعل ال يلتزم الفعل، وبكون العقد قد يقع مبهمً
ا، ويجـوز للبنـك التعاوني  ا، ويجـوز للبنـك التعاوني فـإذا تقـرر أن الوسـاطة جعالـة فهـي جائـزة شـرعً فـإذا تقـرر أن الوسـاطة جعالـة فهـي جائـزة شـرعً
العمل بها، إذ إنه ال محذور فيها بشـرط أال تكون وسـاطة في سـلع محرمة لئال يكون العمل بها، إذ إنه ال محذور فيها بشـرط أال تكون وسـاطة في سـلع محرمة لئال يكون 

   È   Ç   Æ   Å ﴿ ا ا ﴿ ذلـك مـن التعـاون على اإلثـم والعـدوان المنهي عنـه شـرعً ذلـك مـن التعـاون على اإلثـم والعـدوان المنهي عنـه شـرعً
 . .(٢)﴾ ﴾ É

ا إال أن لـوازم كونها إجارة  ا إال أن لـوازم كونها إجارة وعلـى القـول بأنها إجـارة فكذلك تعد مباحـة أيضً وعلـى القـول بأنها إجـارة فكذلك تعد مباحـة أيضً
تختلف عن لوازم كونها جعالة، فاإلجارة عقد الزم بخالف الجعالة.تختلف عن لوازم كونها جعالة، فاإلجارة عقد الزم بخالف الجعالة.

اإلنصاف ١٦٣١٦٣/١٦١٦. اإلنصاف    (١)
سورة المائدة، اآلية: ٢. سورة المائدة، اآلية:    (٢)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

صناديق البنك التعاوني

وفيه ثالثة مباحث: وفيه ثالثة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: صندوق ادخار المجموعة. صندوق ادخار المجموعة.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: صندوق الطوارئ. صندوق الطوارئ.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: صندوق المدخرات الخاصة. صندوق المدخرات الخاصة.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٣٦٧٣٦٧

صندوق ادخار المجموعةصندوق ادخار المجموعة

المطلب األول: المراد بصندوق ادخار المجموعةالمطلب األول: المراد بصندوق ادخار المجموعة
ابتكـرت البنـوك التعاونية فـي بعض الـدول صناديق خاصة تتـالءم مع حاجة ابتكـرت البنـوك التعاونية فـي بعض الـدول صناديق خاصة تتـالءم مع حاجة 
أعضائهـا وخاصة الفقـراء منهم، ولهذه الصناديق طابع خاص يحتاج لتسـليط الضوء أعضائهـا وخاصة الفقـراء منهم، ولهذه الصناديق طابع خاص يحتاج لتسـليط الضوء 

عليه، ولذلك تم إفراده بهذا الفصل لدراسة بعض هذه الصناديق ومعرفة أحكامها.عليه، ولذلك تم إفراده بهذا الفصل لدراسة بعض هذه الصناديق ومعرفة أحكامها.
ن البنـك مجموعات يتراوح  وِّ ن البنـك مجموعات يتراوح والمـراد بصندوق ادخـار المجموعة هـو أن يُكَ وِّ والمـراد بصندوق ادخـار المجموعة هـو أن يُكَ
عدد أفرادها بين خمسـة أشـخاص إلى سـبعة تربطهم عالقة اجتماعية ولديهم حاجة عدد أفرادها بين خمسـة أشـخاص إلى سـبعة تربطهم عالقة اجتماعية ولديهم حاجة 
ا ادخاريـا إجباريا  ا ادخاريـا إجباريا لالقتـراض مـن بنكهم، فهـذه المجموعة يُنشـئ لها البنـك صندوقً لالقتـراض مـن بنكهم، فهـذه المجموعة يُنشـئ لها البنـك صندوقً

يسمى صندوق ادخار المجموعة، ويتم تغذية هذا الصندوق من مصدرين:يسمى صندوق ادخار المجموعة، ويتم تغذية هذا الصندوق من مصدرين:
المصدر األول:المصدر األول: مسـاهمات األعضاء في الصندوق والتي تبدأ مع بداية أسـبوع  مسـاهمات األعضاء في الصندوق والتي تبدأ مع بداية أسـبوع 
التدريب الذي يسـبق اعتماد المجموعة وتكون بمبلغ زهيد يدفع يوميا طوال أسـبوع التدريب الذي يسـبق اعتماد المجموعة وتكون بمبلغ زهيد يدفع يوميا طوال أسـبوع 
التدريب، ثم يدفع هذا المبلغ باستمرار في االجتماع الدوري للمجموعة أو المركز.التدريب، ثم يدفع هذا المبلغ باستمرار في االجتماع الدوري للمجموعة أو المركز.

المصـدر الثانـي:المصـدر الثانـي: الضريبـة أو الرسـوم المفروضـة علـى المجموعـة، فالبنك  الضريبـة أو الرسـوم المفروضـة علـى المجموعـة، فالبنك 
ا تعادل ٥% من إجمالـي قيمة القرض الذي يحصـل عليه العضو تودع % من إجمالـي قيمة القرض الذي يحصـل عليه العضو تودع  ا تعادل يفـرض رسـومً يفـرض رسـومً
فـي الصندوق مقابل تمتع العضو بالخدمات المالية المقدمة له من خالل عضويته في فـي الصندوق مقابل تمتع العضو بالخدمات المالية المقدمة له من خالل عضويته في 



٣٦٨٣٦٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المجموعةالمجموعة(١).
ويعـد الصنـدوق بمثابـة المنزل الذي يـؤوي األعضاء ويحميهم مـن المرابين ويعـد الصنـدوق بمثابـة المنزل الذي يـؤوي األعضاء ويحميهم مـن المرابين 
عندمـا يحتاجون للمبالغ اليسـيرة، ويحق ألعضـاء المجموعة الحصول على القرض عندمـا يحتاجون للمبالغ اليسـيرة، ويحق ألعضـاء المجموعة الحصول على القرض 

من الصندوق بشرطين:من الصندوق بشرطين:
ـا واقتناعهـم بالغـرض مـن  ـا واقتناعهـم بالغـرض مـن  موافقـة أعضـاء المجموعـة جميعً الشـرط األول:الشـرط األول: موافقـة أعضـاء المجموعـة جميعً

االقتراض بعد أن يبدي العضو رغبته بذلك.االقتراض بعد أن يبدي العضو رغبته بذلك.
الشرط الثاني:الشرط الثاني: أن ال يتعد القرض المطلوب نصف المبلغ اإلجمالي المدخر  أن ال يتعد القرض المطلوب نصف المبلغ اإلجمالي المدخر 

في الصندوقفي الصندوق(٢).
ويركـز الصنـدوق قروضه في عـدة مجاالت منهـا: االحتياجـات االجتماعية ويركـز الصنـدوق قروضه في عـدة مجاالت منهـا: االحتياجـات االجتماعية 
والمنزلية، واالستهالكات الصحية وتسـديد القروض، وشراء المستلزمات الدراسية والمنزلية، واالستهالكات الصحية وتسـديد القروض، وشراء المستلزمات الدراسية 

ونحو ذلكونحو ذلك(٣).
وقـد بلغ مجموع المدخـرات في صندوق ادخار المجموعـة في بنك جرامين وقـد بلغ مجموع المدخـرات في صندوق ادخار المجموعـة في بنك جرامين 

البنغالديشي عام البنغالديشي عام ١٩٩٨١٩٩٨م أكثر من مائة مليون دوالرم أكثر من مائة مليون دوالر(٤).

المطلب الثاني: التوصيف الفقهي لصندوق ادخار المجموعةالمطلب الثاني: التوصيف الفقهي لصندوق ادخار المجموعة

التوصيف الفقهي لصندوق ادخار المجموعة له احتماالن:التوصيف الفقهي لصندوق ادخار المجموعة له احتماالن:
 Cooperative banks and the GrameenCooperative banks and the Grameenينظـر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سـعيد ٧٩٧٩ و و ينظـر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سـعيد    (١)

.bank Model p 14, 21 – 22bank Model p 14, 21 – 22

ينظر: بنك الفقراء، د. محمد يونس، ترجمة د. عالية عارف ٧٨٧٨. ينظر: بنك الفقراء، د. محمد يونس، ترجمة د. عالية عارف    (٢)
ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ٧٩٧٩. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    (٣)

ينظر: بنك الفقراء، د. محمد يونس، ترجمة د. عالية عارف ٧٩٧٩. ينظر: بنك الفقراء، د. محمد يونس، ترجمة د. عالية عارف    (٤)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٦٩٣٦٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

االحتمال األول: تخريجه على جمعية الموظفيناالحتمال األول: تخريجه على جمعية الموظفين(١).

والمقصود بجمعية الموظفين: أن يتفق عدد من األشـخاص على أن يدفع كل والمقصود بجمعية الموظفين: أن يتفق عدد من األشـخاص على أن يدفع كل 
ا لما يدفعه اآلخرون، وذلك عند نهاية كل شهر – – أو حسب ما أو حسب ما  ا مساويً ا لما يدفعه اآلخرون، وذلك عند نهاية كل شهر واحد منهم مبلغً ا مساويً واحد منهم مبلغً
يتفقون عليه يتفقون عليه – – تسـلم كل هذه المبالغ في الشـهر األول لواحد منهم وفي الشهر الثاني تسـلم كل هذه المبالغ في الشـهر األول لواحد منهم وفي الشهر الثاني 

آلخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبلهآلخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله(٢).
ووجـه هـذا التوصيف: أن جمعيـة الموظفين فيها دفع لمبالـغ دورية كل فترة، ووجـه هـذا التوصيف: أن جمعيـة الموظفين فيها دفع لمبالـغ دورية كل فترة، 

وكذلك صندوق ادخار المجموعة، إضافة إلى وجود الحاجة في كال الصورتين.وكذلك صندوق ادخار المجموعة، إضافة إلى وجود الحاجة في كال الصورتين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم جمعية الموظفين على قولين:وقد اختلف الفقهاء في حكم جمعية الموظفين على قولين:

القول األول:القول األول: أن جمعية الموظفين جائزة، وذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء أن جمعية الموظفين جائزة، وذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء(٣)، ، 
وصدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية باألكثريةوصدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية باألكثرية(٤).

بعـض  ذلـك  إلـى  وذهـب  محرمـة،  الموظفيـن  جمعيـة  أن  بعـض   ذلـك  إلـى  وذهـب  محرمـة،  الموظفيـن  جمعيـة  أن  الثانـي:  الثانـي:القـول  القـول 
المعاصرينالمعاصرين(٥).

ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف ٥١٤٥١٤. ينظر: أحكام البنوك التعاونية، د. عبد الله آل سيف    (١)
ينظـر: مجلة البحوث اإلسـالمية، العـدد ٢٧٢٧ ص  ص ٣٤٩٣٤٩، وجمعية الموظفيـن وأحكامها في ، وجمعية الموظفيـن وأحكامها في  ينظـر: مجلة البحوث اإلسـالمية، العـدد    (٢)
الفقه اإلسـالمي، د.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، منشـور في مجلة البحوث اإلسـالمية الفقه اإلسـالمي، د.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، منشـور في مجلة البحوث اإلسـالمية 

العدد العدد ٤٣٤٣، ص ، ص ٢٤٦٢٤٦، والمنفعة في القرض، د. العمراني ، والمنفعة في القرض، د. العمراني ٦٠٥٦٠٥، ، ٦٠٦٦٠٦.
نص على جوازها قليوبي في حاشـيته على شـرح المنهاج ٢٥٨٢٥٨/٢، ونقل ذلك عن العالمة ، ونقل ذلك عن العالمة  نص على جوازها قليوبي في حاشـيته على شـرح المنهاج    (٣)

ولي الدين العراقي.ولي الدين العراقي.
ينظـر: مجلة البحوث اإلسـالمية، العدد ٢٧٢٧ ص  ص ٣٤٩٣٤٩، ، ٣٥٠٣٥٠، وممـن قال بذلك من أعضاء ، وممـن قال بذلك من أعضاء  ينظـر: مجلة البحوث اإلسـالمية، العدد    (٤)

الهيئة العالمة ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.الهيئة العالمة ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
وممـن قـال بذلك الشـيخ د. صالـح الفوزان، والشـيخ عبد العزيـز آل الشـيخ. ينظر: مجلة  وممـن قـال بذلك الشـيخ د. صالـح الفوزان، والشـيخ عبد العزيـز آل الشـيخ. ينظر: مجلة    (٥)

البحوث اإلسالمية، العدد البحوث اإلسالمية، العدد ٢٧٢٧، ص ، ص ٣٥٠٣٥٠.



٣٧٠٣٧٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
وقد استدل أصحاب القول األول بأدلة أقواها:وقد استدل أصحاب القول األول بأدلة أقواها:

الدليـل األول:الدليـل األول: أن األصـل فـي المعامالت الحـل واإلباحة إضافـة إلى أن هذه  أن األصـل فـي المعامالت الحـل واإلباحة إضافـة إلى أن هذه 
الجمعية فيها تعاون على البر والتقو وتيسير ألمور المشاركين فيها.الجمعية فيها تعاون على البر والتقو وتيسير ألمور المشاركين فيها.

الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: أن المنفعة التي تحصل للمقرض ال تنقص المقترض شـيئًا من  أن المنفعة التي تحصل للمقرض ال تنقص المقترض شـيئًا من 
ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مسـاوية لهـا، فالمنفعة في القرض إذا كانت ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مسـاوية لهـا، فالمنفعة في القرض إذا كانت 

ا فالشريعة ال تمنعها(١). ا فالشريعة ال تمنعهاللطرفين معً للطرفين معً
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

واستدل القائلون بالتحريم بأدلة أقواها:واستدل القائلون بالتحريم بأدلة أقواها:
الدليل األول:الدليل األول: أن كل واحد في هذه الجمعية يقرض زمالءه بشرط أن يقرضوه،  أن كل واحد في هذه الجمعية يقرض زمالءه بشرط أن يقرضوه، 

فهو قرض مشروط في قرض، والفقهاء ينصون على تحريم ذلكفهو قرض مشروط في قرض، والفقهاء ينصون على تحريم ذلك(٢).
ونوقش:ونوقش:

بعدم التسـليم بأنها قرض مشـروط في قرض «أسـلفني وأسلفك» وذلك ألنها بعدم التسـليم بأنها قرض مشـروط في قرض «أسـلفني وأسلفك» وذلك ألنها 
خاليـة من اشـتراط دورة ثانيـة، والحاصـل فيها أن أول مـن يأخذ مـن الجمعية يعتبر خاليـة من اشـتراط دورة ثانيـة، والحاصـل فيها أن أول مـن يأخذ مـن الجمعية يعتبر 
ـا مـن جميع المشـاركين ثـم يقوم بوفاء مـا اقترضه فـي األشـهر القادمة، فهو  ـا مـن جميع المشـاركين ثـم يقوم بوفاء مـا اقترضه فـي األشـهر القادمة، فهو مقترضً مقترضً

ا آخر، وهكذا(٣). .  ا آخر، وهكذامطالب بوفائهم ما اقترضه ال إقراضهم مبلغً مطالب بوفائهم ما اقترضه ال إقراضهم مبلغً
ينظـر: مجلـة البحوث اإلسـالمية، العـدد ٢٧٢٧، ص ، ص ٣٥٠٣٥٠، وجمعية الموظفيـن، د. الجبرين ، وجمعية الموظفيـن، د. الجبرين  ينظـر: مجلـة البحوث اإلسـالمية، العـدد    (١)

٢٧٦٢٧٦، ، ٢٧٧٢٧٧، والمنفعة في القرض، د. العمراني ، والمنفعة في القرض، د. العمراني ٦٢٠٦٢٠.
ينظـر: جمعيـة الموظفيـن، د. الجبريـن ٢٤٨٢٤٨، ، ٢٤٩٢٤٩، والجامـع فـي أصـول الربـا، د. رفيق ، والجامـع فـي أصـول الربـا، د. رفيق  ينظـر: جمعيـة الموظفيـن، د. الجبريـن    (٢)

المصري المصري ٣٠٥٣٠٥.
ينظر: جمعية الموظفين، د. الجبرين ٢٥٤٢٥٤. ينظر: جمعية الموظفين، د. الجبرين    (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٧١٣٧١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن القرض المشـروع هو مـا ابتُغي به وجه الله تعالى، ويقصد به  أن القرض المشـروع هو مـا ابتُغي به وجه الله تعالى، ويقصد به 
اإلرفاق بالمقترض، ولهذا نهي المحسـن أن يتخذ قرضه وسيلة لالنتفاع ممن أحسن اإلرفاق بالمقترض، ولهذا نهي المحسـن أن يتخذ قرضه وسيلة لالنتفاع ممن أحسن 
إليه، والواقع في الجمعيات أن بعض المشـاركين إنما يقصد نفع نفسـه فقط دون نفع إليه، والواقع في الجمعيات أن بعض المشـاركين إنما يقصد نفع نفسـه فقط دون نفع 

غيرهغيره(١).
جر على  جر على  بأن القرض ليس بالضرورة أن يبتغى به وجه الله وإن كان يُؤْ ونوقش:ونوقش: بأن القرض ليس بالضرورة أن يبتغى به وجه الله وإن كان يُؤْ
ذلك إن نو، لكن قد يُقصد من ذلك منافع دنيويةذلك إن نو، لكن قد يُقصد من ذلك منافع دنيوية(٢) كما في ودائع البنوك فهي قروض  كما في ودائع البنوك فهي قروض 

على الصحيح.على الصحيح.
والراجح والراجح – – والله أعلم والله أعلم – – أن الجمعية مباحة؛ لقوة أدلة هذا القول وسالمتها من أن الجمعية مباحة؛ لقوة أدلة هذا القول وسالمتها من 

المناقشة، وورود المناقشة القوية على أدلة القول اآلخر.المناقشة، وورود المناقشة القوية على أدلة القول اآلخر.
االحتمال الثاني: تخريج صندوق ادخار المجموعة على شركة النهداالحتمال الثاني: تخريج صندوق ادخار المجموعة على شركة النهد(٣).

ووجه هذا التوصيف:ووجه هذا التوصيف:
فـي المناهدة يقوم كل شـخص بدفع نفقته بقدر مسـاوٍ لصاحبه، ثم يتم فـي المناهدة يقوم كل شـخص بدفع نفقته بقدر مسـاوٍ لصاحبه، ثم يتم   – –١
اسـتهالك النفقة بين الشـركاء بحسـب حاجتهم، ومعلوم أنـه لن يكون اسـتهالك النفقة بين الشـركاء بحسـب حاجتهم، ومعلوم أنـه لن يكون 
هناك تسـاوٍ بين الشـركاء في اسـتهالك النفقة، وكذلك هنا في صندوق هناك تسـاوٍ بين الشـركاء في اسـتهالك النفقة، وكذلك هنا في صندوق 

ينظر: جمعية الموظفين، د. الجبرين ٢٦٤٢٦٤، والجامع في أصول الربا، د. المصري ، والجامع في أصول الربا، د. المصري ٣٠٥٣٠٥. ينظر: جمعية الموظفين، د. الجبرين    (١)
ينظر: المنفعة في القرض، د. العمراني ٦٢٤٦٢٤، ، ٦٢٥٦٢٥. ينظر: المنفعة في القرض، د. العمراني    (٢)

النهـد هو: إخراج القوم نفقاتهم علـى قدر عدد الرفقة، والتناهد إخراج كل واحد من الرفقة  النهـد هو: إخراج القوم نفقاتهم علـى قدر عدد الرفقة، والتناهد إخراج كل واحد من الرفقة    (٣)
نفقة على قدر نفقة صاحبه.نفقة على قدر نفقة صاحبه.

قـال ابن األثير: النِّهد بالكسـر مـا يخرجه الرفقة عنـد المناهدة إلى العدو، وهو أن يقسـموا  قـال ابن األثير: النِّهد بالكسـر مـا يخرجه الرفقة عنـد المناهدة إلى العدو، وهو أن يقسـموا    
نفقتهم بينهم بالسوية حتى ال يتغابنوا وال يكون ألحدهم على اآلخر فضل ومنة. ينظر: لسان نفقتهم بينهم بالسوية حتى ال يتغابنوا وال يكون ألحدهم على اآلخر فضل ومنة. ينظر: لسان 
العرب العرب ٤٤١٤٤١/٤، وقد سـبقت اإلشـارة إلـى أن المناهدة جائزة، وقد نـص على ذلك اإلمام ، وقد سـبقت اإلشـارة إلـى أن المناهدة جائزة، وقد نـص على ذلك اإلمام 

البخاري وحكى اإلجماع عليه. ينظر:البخاري وحكى اإلجماع عليه. ينظر:١٦٥١٦٥، ، ١٦٦١٦٦.



٣٧٢٣٧٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ادخـار المجموعة، حيث يقـوم كل عضو بدفع مبلغ محدد كل أسـبوع ادخـار المجموعة، حيث يقـوم كل عضو بدفع مبلغ محدد كل أسـبوع 
ليوضـع في الصندوق، ثم يتـم إقراضه لمن يحتاج إليـه وبطبيعة الحال ليوضـع في الصندوق، ثم يتـم إقراضه لمن يحتاج إليـه وبطبيعة الحال 
سيكون هناك تفاوت بين األعضاء في مقدار الحاجة وقناعة المجموعة سيكون هناك تفاوت بين األعضاء في مقدار الحاجة وقناعة المجموعة 

في استحقاق العضو للقرض.في استحقاق العضو للقرض.
أن شـركة النهـد ال يقصد منهـا الربح بل هدفها التعاون والمشـاركة في أن شـركة النهـد ال يقصد منهـا الربح بل هدفها التعاون والمشـاركة في   – –٢
تخفيـف األعباء عـن المتشـاركين، وكذلك الحال في صنـدوق ادخار تخفيـف األعباء عـن المتشـاركين، وكذلك الحال في صنـدوق ادخار 
المجموعـة فهـو ال يهـدف إلى الربـح بل إلـى حماية العضو مـن الربا المجموعـة فهـو ال يهـدف إلى الربـح بل إلـى حماية العضو مـن الربا 

ودعمه بالقرض الذي يحتاج إليه.ودعمه بالقرض الذي يحتاج إليه.
أن المقصـود مـن المناهدة االقتصاد فـي النفقة واالدخـار من األموال أن المقصـود مـن المناهدة االقتصاد فـي النفقة واالدخـار من األموال   – –٣
لتأميـن ما يحتاج إليـه عند الضرورة، وكذلك األمـر في صندوق ادخار لتأميـن ما يحتاج إليـه عند الضرورة، وكذلك األمـر في صندوق ادخار 
المجموعـة، فالهـدف منـه تحفيز العضـو على االدخـار واالقتصاد في المجموعـة، فالهـدف منـه تحفيز العضـو على االدخـار واالقتصاد في 

المال.المال.
وعنـد الموازنـة بين التوصيفيـن المذكوريـن يظهر أن تخريـج الصندوق على وعنـد الموازنـة بين التوصيفيـن المذكوريـن يظهر أن تخريـج الصندوق على 

جمعية الموظفين غير متوافق تمام التوافق، ووجه ذلك:جمعية الموظفين غير متوافق تمام التوافق، ووجه ذلك:
أنـه ال يلـزم أن يقتـرض العضو من صنـدوق ادخار المجموعـة، بل قد أنـه ال يلـزم أن يقتـرض العضو من صنـدوق ادخار المجموعـة، بل قد   – –١
ال يوافـق األعضاء علـى منحه القرض، لعـدم اقتناعهـم بمبرراته، وأما ال يوافـق األعضاء علـى منحه القرض، لعـدم اقتناعهـم بمبرراته، وأما 
جمعية الموظفين فيسـتحق العضو فيها القـرض بمجرد انضمامه إليها، جمعية الموظفين فيسـتحق العضو فيها القـرض بمجرد انضمامه إليها، 
وال يشترط لحصوله على القرض أي شرط إال انتظامه في سداد المبالغ وال يشترط لحصوله على القرض أي شرط إال انتظامه في سداد المبالغ 

المطلوبة منه.المطلوبة منه.
أن تمويـل صنـدوق ادخـار المجموعـة يختلـف عـن تمويـل جمعيـة أن تمويـل صنـدوق ادخـار المجموعـة يختلـف عـن تمويـل جمعيـة   – –٢

الموظفين.الموظفين.
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٣٧٣٣٧٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ـمح لألعضـاء  ـمح لألعضـاء أن صنـدوق ادخـار المجموعـة مملـوك ألعضائـه ويُسْ أن صنـدوق ادخـار المجموعـة مملـوك ألعضائـه ويُسْ  – –٣
باالقتـراض منه علـى أال يزيد المبلغ عن نصف رصيـد الصندوق، وأن باالقتـراض منه علـى أال يزيد المبلغ عن نصف رصيـد الصندوق، وأن 
يوافق جميع األعضاء على هذا القرض، وأما جمعية الموظفين فيصرف يوافق جميع األعضاء على هذا القرض، وأما جمعية الموظفين فيصرف 

المبلغ كامالً ألحدهم ويكون دينًا في ذمته ألصحابه.المبلغ كامالً ألحدهم ويكون دينًا في ذمته ألصحابه.
ولذلـك فالذي يترجح لـي ولذلـك فالذي يترجح لـي – – والله أعلم والله أعلم – – أن صندوق ادخـار المجموعة يعد أن صندوق ادخـار المجموعة يعد 

صورة للمناهدة.صورة للمناهدة.
المطلب الثالث: حكم صندوق ادخار المجموعةالمطلب الثالث: حكم صندوق ادخار المجموعة

مـن خالل ما ذكرته في المطلب السـابق في توصيف الصنـدوق يتبين مـن خالل ما ذكرته في المطلب السـابق في توصيف الصنـدوق يتبين – – والله والله 
أعلم أعلم – – أنه جائز، وذلك لألسباب اآلتية:أنه جائز، وذلك لألسباب اآلتية:

ج عليه مباح سواء أكان المناهدة(١) أو جمعية الموظفين  أو جمعية الموظفين  ج عليه مباح سواء أكان المناهدةأن األصل المخرّ أن األصل المخرّ  – –١
ا فكذلك الفرع. ا فكذلك الفرع.فما دام األصل مباحً فما دام األصل مباحً

أن مقصـد الصنـدوقِ التعاون على تيسـير أمور أعضائـه وحمايتهم من أن مقصـد الصنـدوقِ التعاون على تيسـير أمور أعضائـه وحمايتهم من   – –٢
ا. ا.الربا، وهذا األمر محمود ومرغب فيه شرعً الربا، وهذا األمر محمود ومرغب فيه شرعً

أن األصـل في المعامالت الحل واإلباحة ما لم يدل دليل على التحريم  أن األصـل في المعامالت الحل واإلباحة ما لم يدل دليل على التحريم -   -٣
وال يوجد دليل يمنع من ذلك وال يوجد دليل يمنع من ذلك – – حسب علمي -.حسب علمي -.

أنه ال يوجد محذور شرعي يمنع من إباحة هذا الصندوق.أنه ال يوجد محذور شرعي يمنع من إباحة هذا الصندوق.  – –٤

قال العالمة العمراني الشـافعي في كتابه البيان: «حكى الصيمري أن الشـافعي قال: شـركة  قال العالمة العمراني الشـافعي في كتابه البيان: «حكى الصيمري أن الشـافعي قال: شـركة    (١)
األزواد فـي السـفر سـنة فعلـه رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابـه وليس من بـاب الربا بسـبيل...» األزواد فـي السـفر سـنة فعلـه رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابـه وليس من بـاب الربا بسـبيل...» 

 . .٣٧٤٣٧٤/٦
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البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلــب الرابــع: حكــم الضريبــة المفروضــة على صنــدوق ادخار المطلــب الرابــع: حكــم الضريبــة المفروضــة على صنــدوق ادخار 
المجموعةالمجموعة

م العضو بدفعها مقابل تمتعه بالخدمات المقدمة من الصندوق  لْزَ م العضو بدفعها مقابل تمتعه بالخدمات المقدمة من الصندوق الضريبة التي يُ لْزَ الضريبة التي يُ
ال يظهر للباحث مانع شـرعي منها، فيجوز للعضو بذلها ويجوز للبنك أخذها، وذلك ال يظهر للباحث مانع شـرعي منها، فيجوز للعضو بذلها ويجوز للبنك أخذها، وذلك 

لألسباب اآلتية:لألسباب اآلتية:
أن البنـك يتحمـل إدارة هـذه الصناديق ومتابعتها، فمـن حقه أن يفرض أن البنـك يتحمـل إدارة هـذه الصناديق ومتابعتها، فمـن حقه أن يفرض   – –١
ا في مقابل ذلك سواء أخذ هذه الرسوم كأجرة له،  ا في مقابل ذلك سواء أخذ هذه الرسوم كأجرة له، على األعضاء رسـومً على األعضاء رسـومً

أو أخذها ليستثمرها للصندوق أو ليودعها فيه.أو أخذها ليستثمرها للصندوق أو ليودعها فيه.
أن هـذه الرسـوم قد توصـف بأنها أقسـاط لتغذيـة رأس مـال المناهدة أن هـذه الرسـوم قد توصـف بأنها أقسـاط لتغذيـة رأس مـال المناهدة   – –٢
كمـا يفعل المتشـاركون في النهد عند حاجتهم لدعـم رأس ماله، وهذا كمـا يفعل المتشـاركون في النهد عند حاجتهم لدعـم رأس ماله، وهذا 

ا. ا.ال  حرج فيه شرعً ال  حرج فيه شرعً
أنـه ال يظهر في هذه المعاملة محظور شـرعي كالظلم أو الربا أو الغرر، أنـه ال يظهر في هذه المعاملة محظور شـرعي كالظلم أو الربا أو الغرر،   – –٣
وهـذه المعاملة دائرة في مجال اإلحسـان والتبـرع والتعاون على الخير وهـذه المعاملة دائرة في مجال اإلحسـان والتبـرع والتعاون على الخير 

فاألصل فيها اإلباحة.فاألصل فيها اإلباحة.
أن األصـل فـي المعامالت الحـل واإلباحة إال مـا دل الدليل على منعه أن األصـل فـي المعامالت الحـل واإلباحة إال مـا دل الدليل على منعه   – –٤

وال  أعلم دليالً يمنع هذه المعاملة.وال  أعلم دليالً يمنع هذه المعاملة.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٣٧٥٣٧٥

صندوق الطوارئصندوق الطوارئ

المطلب األول: المراد بصندوق الطوارئالمطلب األول: المراد بصندوق الطوارئ
المـراد بصندوق الطـوارئ يتضح من خـالل معرفة الهدف من إنشـائه، حيث المـراد بصندوق الطـوارئ يتضح من خـالل معرفة الهدف من إنشـائه، حيث 
ـئ هـذا الصندوق كغطاء تأمينـي للقروض التي يتعذر اسـتيفاؤها إما بسـبب وفاة  ـئ هـذا الصندوق كغطاء تأمينـي للقروض التي يتعذر اسـتيفاؤها إما بسـبب وفاة أنشِ أنشِ

المقترض أو عجزه التام عن الوفاء بها لمرض ونحوه.المقترض أو عجزه التام عن الوفاء بها لمرض ونحوه.
ويتألـف الصندوق من مسـاهمات أعضاء البنك، وتتكون موارده من الرسـم ويتألـف الصندوق من مسـاهمات أعضاء البنك، وتتكون موارده من الرسـم 
اإلجباري الذي يدفعه العضو المستفيد بنسبة خمسة باأللف في حالة تجاوز القرض اإلجباري الذي يدفعه العضو المستفيد بنسبة خمسة باأللف في حالة تجاوز القرض 
الذي حصل عليه لمبلغ محدد يحدده البنكالذي حصل عليه لمبلغ محدد يحدده البنك(١)، ويسـتحق العضو أو أسـرته الحصول ، ويسـتحق العضو أو أسـرته الحصول 
علـى مسـاعدة الصندوق عنـد عجزه عن السـداد أو وفاته، ويتفاوت مقـدار ما يمنح علـى مسـاعدة الصندوق عنـد عجزه عن السـداد أو وفاته، ويتفاوت مقـدار ما يمنح 
لـه باختـالف عـدد مـرات اقتراضـه من البنـك، فكلمـا كان كثيـر التعامل مـع البنك لـه باختـالف عـدد مـرات اقتراضـه من البنـك، فكلمـا كان كثيـر التعامل مـع البنك 
باالقتـراض زاد مقـدار ما يحصـل عليه، مع وجود حد أعلـى ال يملك البنك تجاوزه باالقتـراض زاد مقـدار ما يحصـل عليه، مع وجود حد أعلـى ال يملك البنك تجاوزه 

في المنحةفي المنحة(٢).
فمثالً في بنغالديش الحد المقدر هو ١٠٠٠١٠٠٠ تكا. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد  تكا. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد  فمثالً في بنغالديش الحد المقدر هو    (١)

.٨٠٨٠
ينظر: المرجع السابق، وبنوك الفقراء، د. محمد يونس، ترجمة د. عالية عارف ١٥٨١٥٨. ينظر: المرجع السابق، وبنوك الفقراء، د. محمد يونس، ترجمة د. عالية عارف    (٢)



٣٧٦٣٧٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ويعتبر أعضاء المجموعة هم المسـؤولين عـن التوصية بمن يحق له الحصول ويعتبر أعضاء المجموعة هم المسـؤولين عـن التوصية بمن يحق له الحصول 
على مبلغ من صندوق الطوارئ، ويتطلب ذلك توقيع رئيس المجموعة ونائبه ورئيس على مبلغ من صندوق الطوارئ، ويتطلب ذلك توقيع رئيس المجموعة ونائبه ورئيس 
فرع البنك التابع له، ويتم تسليم المال الممنوح بحضور أعضاء المجموعةفرع البنك التابع له، ويتم تسليم المال الممنوح بحضور أعضاء المجموعة(١)، ويقوم ، ويقوم 
الصندوق بمساعدة من يتعرض من أعضائه لسرقة أو ضياع مال أو تلف يصيب مصادر الصندوق بمساعدة من يتعرض من أعضائه لسرقة أو ضياع مال أو تلف يصيب مصادر 
رزقه كالمزرعة أو الحيوانات ونحوها، كما يساهم الصندوق في تقديم الدعم العاجل رزقه كالمزرعة أو الحيوانات ونحوها، كما يساهم الصندوق في تقديم الدعم العاجل 

لحاالت الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها األعضاءلحاالت الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها األعضاء(٢).
المطلب الثاني: التوصيف الفقهي لصندوق الطوارئالمطلب الثاني: التوصيف الفقهي لصندوق الطوارئ

من خالل االستعراض السابق لمفهوم صندوق الطوارئ يتبين من خالل االستعراض السابق لمفهوم صندوق الطوارئ يتبين – – والله أعلم والله أعلم – – 
أنـه مـن قبيل الصناديق التأمينية، فهو تأمين من األعضاء ضد المخاطر والطوارئ التي أنـه مـن قبيل الصناديق التأمينية، فهو تأمين من األعضاء ضد المخاطر والطوارئ التي 
تعترضهم، وذلك ألن األعضاء يدفعون أقسـاطًا كأقساط التأمين وتجمع في صندوق تعترضهم، وذلك ألن األعضاء يدفعون أقسـاطًا كأقساط التأمين وتجمع في صندوق 
شـبيه بشـركة التأمين، ويهدفون من ذلك إلى حماية أنفسـهم من المخاطر، فواقع هذا شـبيه بشـركة التأمين، ويهدفون من ذلك إلى حماية أنفسـهم من المخاطر، فواقع هذا 
الصنـدوق أنـه تأمين، ثم ينظر في حال هـذا الصندوق فإن كان البنـك التعاوني يديره الصنـدوق أنـه تأمين، ثم ينظر في حال هـذا الصندوق فإن كان البنـك التعاوني يديره 
بطريقـة تعاونية بطريقـة تعاونية – – وهذا هو الغالب على البنوك التعاونية وهذا هو الغالب على البنوك التعاونية – – فهو تأمين تعاوني تكافلي، فهو تأمين تعاوني تكافلي، 
وأما إن كان البنك يديره بطريقة تجارية وأما إن كان البنك يديره بطريقة تجارية – – وهذا قليل في البنوك التعاونية - ربحية فهو وهذا قليل في البنوك التعاونية - ربحية فهو 

تأمين تجاري.تأمين تجاري.
المطلب الثالث: حكم صندوق الطوارئالمطلب الثالث: حكم صندوق الطوارئ

كما أسلفت فإن صندوق الطوارئ يعد تأمينًا، والتأمين عند الفقهاء المعاصرين كما أسلفت فإن صندوق الطوارئ يعد تأمينًا، والتأمين عند الفقهاء المعاصرين 
ينقسم إلى تأمين تجاري وتأمين تعاوني.ينقسم إلى تأمين تجاري وتأمين تعاوني.

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (١)
ينظـر: تجربة بنـك الفقراء، د. مجدي سـعيد ٨٠٨٠، وبنوك الفقراء، د. محمـد يونس، ترجمة ، وبنوك الفقراء، د. محمـد يونس، ترجمة  ينظـر: تجربة بنـك الفقراء، د. مجدي سـعيد    (٢)

د.  عالية عارف د.  عالية عارف ١٥٨١٥٨.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٧٧٣٧٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فـإن كان هذا الصندوق يدار بطريقة تعاونية بحيث يجمع األموال ويسـتثمرها فـإن كان هذا الصندوق يدار بطريقة تعاونية بحيث يجمع األموال ويسـتثمرها 
ألصحابهـا ويحصـل البنك المديرُ على نسـبة مـن الربح كمضـارب أو أجير ويعطى ألصحابهـا ويحصـل البنك المديرُ على نسـبة مـن الربح كمضـارب أو أجير ويعطى 
أعضـاء الصندوق منـه عند الطوارئ أو الظـروف التي ينطبق عليها شـرط الصندوق، أعضـاء الصندوق منـه عند الطوارئ أو الظـروف التي ينطبق عليها شـرط الصندوق، 
ثـم يـوزع الفائض عليهم أو يتبرعون بـه لجهة تعاونية ونحوها، فهـذا الصندوق مباح ثـم يـوزع الفائض عليهم أو يتبرعون بـه لجهة تعاونية ونحوها، فهـذا الصندوق مباح 

وال  حرج فيه، وقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى إباحة التأمين التعاونيوال  حرج فيه، وقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى إباحة التأمين التعاوني(١).
وأمـا إن كان الصنـدوق يـدار بطريقة تجارية بحيث يشـارك العضـو فيه ويقوم وأمـا إن كان الصنـدوق يـدار بطريقة تجارية بحيث يشـارك العضـو فيه ويقوم 
الصندوق باسـتثمار األموال لنفسـه وال يعطي األعضاءَ شيئًا من الفائض وال األرباح، الصندوق باسـتثمار األموال لنفسـه وال يعطي األعضاءَ شيئًا من الفائض وال األرباح، 
وإنمـا يعطي من ينطبق عليه شـرط الصنـدوق ممن يصاب بجائحـة ونحوها وما بقي وإنمـا يعطي من ينطبق عليه شـرط الصنـدوق ممن يصاب بجائحـة ونحوها وما بقي 
فيبقيه البنك لنفسه، فهذا تأمين تجاري وهو محرم عند أكثر العلماء المعاصرين، وقد فيبقيه البنك لنفسه، فهذا تأمين تجاري وهو محرم عند أكثر العلماء المعاصرين، وقد 

استقرت الفتو على تحريمهاستقرت الفتو على تحريمه(٢).

صـدر بذلك قـرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السـعودية، وقـرار المجمع الفقهي  صـدر بذلك قـرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السـعودية، وقـرار المجمع الفقهي    (١)
اإلسـالمي التابع لرابطة العالم اإلسـالمي، ومجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي التابع لرابطة العالم اإلسـالمي، ومجمع الفقه اإلسـالمي التابع لمنظمة المؤتمر 
اإلسـالمي، وقـرار مجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهـرة، وقرار الهيئة الشـرعية في مصرف اإلسـالمي، وقـرار مجمع البحوث اإلسـالمية بالقاهـرة، وقرار الهيئة الشـرعية في مصرف 
الراجحي، والمعايير الشرعية وملتقى التأمين التعاوني الذي نظمته الهيئة اإلسالمية العالمية الراجحي، والمعايير الشرعية وملتقى التأمين التعاوني الذي نظمته الهيئة اإلسالمية العالمية 
لالقتصـاد والتمويـل. ينظر: أبحاث هيئة كبـار العلماء لالقتصـاد والتمويـل. ينظر: أبحاث هيئة كبـار العلماء ٣١٤٣١٤/٤، ، ٣١٥٣١٥، وقـرارات المجمع ، وقـرارات المجمع 
الفقهي اإلسـالمي الفقهي اإلسـالمي ٣٩٣٩، وقـرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي بجدة ، وقـرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي بجدة ٢٠٢٠، ، ٢١٢١، وفقه ، وفقه 
النـوازل، د. الجيزانـي النـوازل، د. الجيزانـي ٢٦٦٢٦٦/٣، وقـرارات الهيئـة الشـرعية بمصـرف الراجحـي ، وقـرارات الهيئـة الشـرعية بمصـرف الراجحـي ٧٧٧٧/١، ، 

والمعايير الشرعية والمعايير الشرعية ٣٦٤٣٦٤، والملتقى األول للتأمين التعاوني ، والملتقى األول للتأمين التعاوني ٩٦٥٩٦٥-٩٦٨٩٦٨.
صـدر بذلك قـرار هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي اإلسـالمي ومجمع الفقه اإلسـالمي  صـدر بذلك قـرار هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي اإلسـالمي ومجمع الفقه اإلسـالمي    (٢)
والمعايير الشرعية وغيرها كثير. ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء والمعايير الشرعية وغيرها كثير. ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ٣٠٨٣٠٨/٤، وقرارات المجمع ، وقرارات المجمع 
الفقهي اإلسـالمي الفقهي اإلسـالمي ٣١٣١، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي ، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسـالمي ٢، والمعايير الشرعية ، والمعايير الشرعية 

.٣٧٢٣٧٢



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٣٧٩٣٧٩

صندوق المدخرات الخاصةصندوق المدخرات الخاصة

المطلب األول: المراد بصندوق المدخرات الخاصةالمطلب األول: المراد بصندوق المدخرات الخاصة
 صنـدوق المدخـرات الخاصـة: هـو صنـدوق ادخـاري يعمـل على مسـتو صنـدوق المدخـرات الخاصـة: هـو صنـدوق ادخـاري يعمـل على مسـتو
المركزالمركز(١). ويحدد البنك بالتشـاور مع األعضاء مقدار ما يسـاهم به األعضاء أسـبوعيا . ويحدد البنك بالتشـاور مع األعضاء مقدار ما يسـاهم به األعضاء أسـبوعيا 
أُ هذا الصندوق في حالة رغبة  نْشَ أُ هذا الصندوق في حالة رغبة في هذا الصندوق مراعيًا قدرات األعضاء المالية، ويَ نْشَ في هذا الصندوق مراعيًا قدرات األعضاء المالية، ويَ
ا زراعيا  ا زراعيا وغالبًا ما يكون مشروعً ا – – وغالبًا ما يكون مشروعً ا استثماريا مشتركً ا أعضاء المركز أن يبدؤوا مشروعً ا استثماريا مشتركً أعضاء المركز أن يبدؤوا مشروعً
ا على االدخار من أجله،  ا على االدخار من أجله، فيتفق األعضاء على هذا المشروع ويتفقون أيضً أو صناعيا أو صناعيا – – فيتفق األعضاء على هذا المشروع ويتفقون أيضً
 ، ا يتناسب مع حجم المشروع بحيث يغطي ربع التكاليف مثالً ا محددً ، فإذا ادخروا مبلغً ا يتناسب مع حجم المشروع بحيث يغطي ربع التكاليف مثالً ا محددً فإذا ادخروا مبلغً
قـام البنـك التعاوني بإقـراض هذا الصندوق بشـرط أال يتجاوز حجم القرض عشـرة قـام البنـك التعاوني بإقـراض هذا الصندوق بشـرط أال يتجاوز حجم القرض عشـرة 
أمثال مدخرات األعضاء في الصندوق، ويقوم المركز بأعضائه كوحدة واحدة بسـداد أمثال مدخرات األعضاء في الصندوق، ويقوم المركز بأعضائه كوحدة واحدة بسـداد 
القرض، ويتحمل كل فرد من أعضاء المركز مسـؤوليته المساوية لمسؤولية زميله في القرض، ويتحمل كل فرد من أعضاء المركز مسـؤوليته المساوية لمسؤولية زميله في 

سداد جزء من إجمالي القرضسداد جزء من إجمالي القرض(٢).
المركـز: هـو عبارة عن عـدة مجموعات يجمعها مركـز واحد وفوقه إدارة الفـرع أو البنك،  المركـز: هـو عبارة عن عـدة مجموعات يجمعها مركـز واحد وفوقه إدارة الفـرع أو البنك،    (١)
فالمركـز يشـرف علـى عـدة مجموعات يتـراوح عددها من سـت إلـى ثمـان مجموعات، فالمركـز يشـرف علـى عـدة مجموعات يتـراوح عددها من سـت إلـى ثمـان مجموعات، 
والمركـز هـو حلقة الوصل بين المجموعات والبنك. ينظـر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي والمركـز هـو حلقة الوصل بين المجموعات والبنك. ينظـر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي 

سعيد سعيد ١٢٤١٢٤.
ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد ٨٢٨٢. ينظر: تجربة بنك الفقراء، د. مجدي سعيد    (٢)



٣٨٠٣٨٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الثاني: التوصيف الفقهي لصندوق المدخرات الخاصةالمطلب الثاني: التوصيف الفقهي لصندوق المدخرات الخاصة
يتبيـن بجالء من خالل العرض السـابق لمفهـوم هذا الصندوق أنه شـركة بين يتبيـن بجالء من خالل العرض السـابق لمفهـوم هذا الصندوق أنه شـركة بين 
أعضائه وذلك ألن األعضاء يشتركون في إنشاء الصندوق وفي المساهمة المالية فيه، أعضائه وذلك ألن األعضاء يشتركون في إنشاء الصندوق وفي المساهمة المالية فيه، 
ا، ويتحملون الخسارة  ا، ويتحملون الخسارة ويقصدون من ذلك القيام بمشـروع مشـترك ينتفعون منه جميعً ويقصدون من ذلك القيام بمشـروع مشـترك ينتفعون منه جميعً

ا، وهذا هو عين مفهوم الشركة. ا، وهذا هو عين مفهوم الشركة.جميعً جميعً
وما يبذله البنك للصندوق هو من قبيل القرض للشركة.وما يبذله البنك للصندوق هو من قبيل القرض للشركة.

والشـركة فـي هذا الصنـدوق فيما يظهـر والشـركة فـي هذا الصنـدوق فيما يظهـر – – والله أعلـم والله أعلـم – – هي من قبيل شـركة هي من قبيل شـركة 
ا؛ ألن هـذه الصناديق  ا؛ ألن هـذه الصناديق ؛ ألن األعضـاء يشـتركون في بـذل المال والعمـل معً العنـانالعنـان(١)؛ ألن األعضـاء يشـتركون في بـذل المال والعمـل معً
في الغالب يقيمها متوسـطو الدخل فما دون؛ ليسـتطيعوا إقامة مشـروعاتهم الصغيرة في الغالب يقيمها متوسـطو الدخل فما دون؛ ليسـتطيعوا إقامة مشـروعاتهم الصغيرة 

والمتوسطة التي يعملون فيها بأيديهم بصورة مشتركة، وهذه هي شركة العنان.والمتوسطة التي يعملون فيها بأيديهم بصورة مشتركة، وهذه هي شركة العنان.
المطلب الثالث: حكم صندوق المدخرات الخاصةالمطلب الثالث: حكم صندوق المدخرات الخاصة

بناء على التوصيف الفقهي لصندوق المدخرات الخاصة بأنه شـركة عنان فإن بناء على التوصيف الفقهي لصندوق المدخرات الخاصة بأنه شـركة عنان فإن 
الحكم الشرعي له اإلباحة، وذلك لألسباب اآلتية:الحكم الشرعي له اإلباحة، وذلك لألسباب اآلتية:

أن شركة العنان مباحة باتفاق العلماءأن شركة العنان مباحة باتفاق العلماء(٢)، وصندوق المدخرات الخاصة ، وصندوق المدخرات الخاصة   – –١
ا. ا.داخل في شركة العنان فهو مباح أيضً داخل في شركة العنان فهو مباح أيضً

أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة إال ما دل الدليل على تحريمه أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة إال ما دل الدليل على تحريمه   – –٢
وال أعلـم دليـالً علـى تحريم هـذه الصـورة، كمـا أن الشـريعة أباحت وال أعلـم دليـالً علـى تحريم هـذه الصـورة، كمـا أن الشـريعة أباحت 
شـركة العنان: هي أن يشـترك رجالن بماليهما علـى أن يعمال فيه بأبدانهمـا والربح بينهما.  شـركة العنان: هي أن يشـترك رجالن بماليهما علـى أن يعمال فيه بأبدانهمـا والربح بينهما.    (١)

ينظر: المغني ينظر: المغني ١٢٣١٢٣/٧.
قـال في المغني: «شـركة العنان... وهي جائزة باإلجمـاع» ١٢٣١٢٣/٧، وينظر: اإلجماع البن ، وينظر: اإلجماع البن  قـال في المغني: «شـركة العنان... وهي جائزة باإلجمـاع»    (٢)

المنذر المنذر ١٣٧١٣٧. . 



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٨١٣٨١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الشـركات إباحة عامة دون قيود، مما يدل على أن األصل فيها اإلباحة، الشـركات إباحة عامة دون قيود، مما يدل على أن األصل فيها اإلباحة، 
ـلِمَ من األسـباب العامة لتحريم  ـلِمَ من األسـباب العامة لتحريم وأن ما يسـتجد من صورها مباح إذا سَ وأن ما يسـتجد من صورها مباح إذا سَ

المعامالت كالربا والغرر والظلم.المعامالت كالربا والغرر والظلم.
أن هـذا الصندوق في مفهومه وعمله ال يشـتمل علـى محرمات، وإنما أن هـذا الصندوق في مفهومه وعمله ال يشـتمل علـى محرمات، وإنما   – –٣
هو قائم على المشـاركة والتعـاون واالقتراض وهـذه المعامالت كلها هو قائم على المشـاركة والتعـاون واالقتراض وهـذه المعامالت كلها 

مباحة.مباحة.
ا حسـنًا،  ا حسـنًا، وأمـا القـرض الذي يحصل عليـه الصندوق مـن البنك فإن كان قرضً وأمـا القـرض الذي يحصل عليـه الصندوق مـن البنك فإن كان قرضً
أو  تمويالً بصيغة من صيغ التمويل المباحة كالمشاركة ونحوها فإنه مباح؛ وذلك ألن أو  تمويالً بصيغة من صيغ التمويل المباحة كالمشاركة ونحوها فإنه مباح؛ وذلك ألن 

الشركاء يحق لهم االقتراض للشركة إذا اتفقوا على ذلك.الشركاء يحق لهم االقتراض للشركة إذا اتفقوا على ذلك.
وأمـا إن كان القـرض ربويا بفائدة فإنه ال يجـوز وال يصح للصندوق أخذه وال وأمـا إن كان القـرض ربويا بفائدة فإنه ال يجـوز وال يصح للصندوق أخذه وال 
هُ وجـب على العضو عدم المشـاركة في هـذا الصندوق؛ ألن  ذَ هُ وجـب على العضو عدم المشـاركة في هـذا الصندوق؛ ألن االنتفـاع منه، فـإنْ أَخَ ذَ االنتفـاع منه، فـإنْ أَخَ

التعامل بالربا محرم.التعامل بالربا محرم.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ميزانية البنك التعاوني

وفيه أربعة مباحث: وفيه أربعة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: األرباح. األرباح.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: الخسائر. الخسائر.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: مصير األموال عند تصفية البنك التعاوني. مصير األموال عند تصفية البنك التعاوني.

المبحث الرابع:المبحث الرابع: إخراج البنك للزكاة. إخراج البنك للزكاة.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٣٨٥٣٨٥

األرباحاألرباح

المطلب األول: حساب األرباح وحكمها وكيفية توزيعهاالمطلب األول: حساب األرباح وحكمها وكيفية توزيعها
األرباح في اللغة: جمع ربح، وهو الكسب الناتج عن تجارةاألرباح في اللغة: جمع ربح، وهو الكسب الناتج عن تجارة(١).

وال يخـرج معنى الربـح لد الفقهاء عما يذكره أهل اللغة، فالربح عندهم هو: وال يخـرج معنى الربـح لد الفقهاء عما يذكره أهل اللغة، فالربح عندهم هو: 
النماء الناتج عن التجارةالنماء الناتج عن التجارة(٢).

وجاء في قرارات مجمع الفقه اإلسالمي وصف الربح بمعناه الشرعي بأنه: الزائد وجاء في قرارات مجمع الفقه اإلسالمي وصف الربح بمعناه الشرعي بأنه: الزائد 
على رأس المال وليس اإليراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيضعلى رأس المال وليس اإليراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض(٣) أو بالتقويم  أو بالتقويم 

للمشروع بالنقد وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربحللمشروع بالنقد وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح(٤).
ا في هذا البحث أن البنـوك التعاونية ال تهدف إلى الربح كهدف  ا في هذا البحث أن البنـوك التعاونية ال تهدف إلى الربح كهدف وقـد تقدم مرارً وقـد تقدم مرارً
أسـاس ولكنها تسـعى إلى تحصيل شـيء مـن الربح لتقويـة مركزها المالي، وتوسـيع أسـاس ولكنها تسـعى إلى تحصيل شـيء مـن الربح لتقويـة مركزها المالي، وتوسـيع 

ينظر: لسان العرب ٢٦٧٢٦٧/٣، ، ٢٦٨٢٦٨، والمصباح المنير للفيومي ، والمصباح المنير للفيومي ١٨٠١٨٠. ينظر: لسان العرب    (١)
ينظر: األسس الشرعية لتوزيع الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية، د. علي القره داغي ينظر: األسس الشرعية لتوزيع الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية، د. علي القره داغي ١٠١٠.  (٢)

ا ببيع أو معاوضة. ينظر: الزاهـر لألزهري ١٥٨١٥٨، ومعجم ، ومعجم  التنضيـض: هو تصيير المتاع نقـدً ا ببيع أو معاوضة. ينظر: الزاهـر لألزهري   التنضيـض: هو تصيير المتاع نقـدً  (٣)
المصطلحات المالية واالقتصادية، د. نزيه حماد المصطلحات المالية واالقتصادية، د. نزيه حماد ١٥١١٥١، ، ١٥٢١٥٢.

ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ٧٠٧٠. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي    (٤)



٣٨٦٣٨٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

خدماتهـا ألعضائهـا التعاونيين، وضمان عدم توقف الخدمـات أو تعثرها، وهذا األمر خدماتهـا ألعضائهـا التعاونيين، وضمان عدم توقف الخدمـات أو تعثرها، وهذا األمر 
ك فإنه يتناقص بمرور األعوام بسـبب الزكاة،  ك فإنه يتناقص بمرور األعوام بسـبب الزكاة، مرغبٌ فيه في الشـريعة؛ ألن المال إذا تُرِ مرغبٌ فيه في الشـريعة؛ ألن المال إذا تُرِ
والنفقات، والتضخم، وضعف القوة الشرائية ونحو ذلك، ولذلك فقد ورد في الحديث والنفقات، والتضخم، وضعف القوة الشرائية ونحو ذلك، ولذلك فقد ورد في الحديث 

ا له مال، فليتجر فيه وال يتركه حتى تأكله الصدقة»(١). ا له مال، فليتجر فيه وال يتركه حتى تأكله الصدقة»«أال من ولي يتيمً عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أال من ولي يتيمً
فالحديث يدل على الترغيب في اسـتثمار األموال التي يُخشـى فناؤها بسـبب فالحديث يدل على الترغيب في اسـتثمار األموال التي يُخشـى فناؤها بسـبب 
الزكـوات والنفقـات المتعاقبة، ومن ذلك مـال اليتيم والمجنـون ونحوهما، وكذلك الزكـوات والنفقـات المتعاقبة، ومن ذلك مـال اليتيم والمجنـون ونحوهما، وكذلك 
أمـوال البنك التعاونـي فإنها لو اقتصرت علـى األهداف التعاونية لربمـا فنيت بمرور أمـوال البنك التعاونـي فإنها لو اقتصرت علـى األهداف التعاونية لربمـا فنيت بمرور 

الزمن فتعين استثمارها لئال تفنى.الزمن فتعين استثمارها لئال تفنى.
وقـد وردت اإلشـارة إلـى ذلك في قولـه تعالـى: ﴿ وقـد وردت اإلشـارة إلـى ذلك في قولـه تعالـى: ﴿ ¤   ¥   ¦   §  ̈    
̄ ﴾ ولـم  ﴾ ولـم  ̄ ﴾ ﴾(٢)،حيـث قـال اللـه تعالـى: ﴿ ،حيـث قـال اللـه تعالـى: ﴿ ®       ®   ¬   «   ª   ©
ا، بل أمرهم أن يجعلوا  ا بأن يجعلـوا بعض أموالهم رزقً ا، بل أمرهم أن يجعلوا يقـل منها، لئال يكون ذلك أمرً ا بأن يجعلـوا بعض أموالهم رزقً يقـل منها، لئال يكون ذلك أمرً
أموالهـم مكانًا لرزقهم بأن يتجروا فيهـا ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من األرباح ال من أموالهـم مكانًا لرزقهم بأن يتجروا فيهـا ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من األرباح ال من 

أصول األموالأصول األموال(٣).
واألسـباب التـي تدعو البنـك التعاوني للتربـح في معامالته وصـرف األرباح واألسـباب التـي تدعو البنـك التعاوني للتربـح في معامالته وصـرف األرباح 

لألعضاء يمكن تلخيصها في األسباب اآلتية:لألعضاء يمكن تلخيصها في األسباب اآلتية:
رواه الترمـذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء فـي زكاة مال اليتيم ٣٣٦٣٣٦/٣ رقم  رقم ٦٤١٦٤١، والبيهقي ، والبيهقي  رواه الترمـذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء فـي زكاة مال اليتيم    (١)
فـي السـنن الكبر كتـاب الزكاة، باب مـن تجب عليه الصدقـة فـي السـنن الكبر كتـاب الزكاة، باب مـن تجب عليه الصدقـة ١٠٧١٠٧/٤، وقـال الترمذي: ، وقـال الترمذي: 
«فـي إسـناده مقال، ألن المثنى بن الصبـاح يضعف في الحديـث» «فـي إسـناده مقال، ألن المثنى بن الصبـاح يضعف في الحديـث» ٣٣٧٣٣٧/٣، وقال البيهقي: ، وقال البيهقي: 
«هذا مرسـل إال أن الشـافعي «هذا مرسـل إال أن الشـافعي – – رحمه الله رحمه الله – – أكده باالسـتدالل بالخبر األول وبما روي عن أكده باالسـتدالل بالخبر األول وبما روي عن 

الصحابة الصحابة – – رضي الله عنهم رضي الله عنهم – – في ذلك» في ذلك» ١٠٧١٠٧/٤.
سورة النساء، اآلية: ٥. سورة النساء، اآلية:    (٢)

ينظـر: التفسـير الكبير للرازي ١٨٦١٨٦/٩، واألسـس الشـرعية لتوزيع الخسـائر واألرباح، د. ، واألسـس الشـرعية لتوزيع الخسـائر واألرباح، د.  ينظـر: التفسـير الكبير للرازي    (٣)
القره داغي القره داغي ١٣١٣.



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٨٧٣٨٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

جذب األعضاء للتعامل مع البنك التعاوني، وخفض أسـعار الخدمات جذب األعضاء للتعامل مع البنك التعاوني، وخفض أسـعار الخدمات   – –١
المقدمة لهم بطريقة غير مباشرة.المقدمة لهم بطريقة غير مباشرة.

صعوبـة التقديـر المسـبق للتكاليـف الحقيقيـة وللخدمـات والنفقات صعوبـة التقديـر المسـبق للتكاليـف الحقيقيـة وللخدمـات والنفقات   – –٢
اإلداريـة، إضافة إلـى المخاطر غير المتوقعة، ممـا يضطر البنك لتقديم اإلداريـة، إضافة إلـى المخاطر غير المتوقعة، ممـا يضطر البنك لتقديم 
الخدمات بسـعر يفوق سـعر التكلفة ويتناسب مع األسـعار السائدة في الخدمات بسـعر يفوق سـعر التكلفة ويتناسب مع األسـعار السائدة في 

السوقالسوق(١).
خطورة إقدام البنك على تقديم الخدمات والسلع بسعر أقل من السوق، خطورة إقدام البنك على تقديم الخدمات والسلع بسعر أقل من السوق،   – –٣

.(٢)مما يعرض البنك لمحاربة التجار والبنوك األخرمما يعرض البنك لمحاربة التجار والبنوك األخر
ا ينتج  ا ينتج فهذه األسـباب تجعل البنك يتربح في عمله مما يعني أنه سـيحقق فائضً فهذه األسـباب تجعل البنك يتربح في عمله مما يعني أنه سـيحقق فائضً

عن الفرق بين تكلفة الخدمة وسعر بيعها أو تقديمها لألعضاء وغيرهم.عن الفرق بين تكلفة الخدمة وسعر بيعها أو تقديمها لألعضاء وغيرهم.
ومن المفروض أن يوزع كامل الفائض على األعضاء حتى يكون سعر الخدمة ومن المفروض أن يوزع كامل الفائض على األعضاء حتى يكون سعر الخدمة 
ا لوجـود بعض األعباء القانونيـة والمخصصات  ا للتكلفـة الحقيقية، لكن نظرً ا لوجـود بعض األعباء القانونيـة والمخصصات مسـاويً ا للتكلفـة الحقيقية، لكن نظرً مسـاويً
االجتماعيـة وتكاليف الخدمـات المختلفة، فإن البنك يقوم بخصـم تلك األعباء من االجتماعيـة وتكاليف الخدمـات المختلفة، فإن البنك يقوم بخصـم تلك األعباء من 

الفائض المتحقق، ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع الباقي.الفائض المتحقق، ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع الباقي.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نظام الجمعيات التعاونية السعودية قد نص على أن وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نظام الجمعيات التعاونية السعودية قد نص على أن 
الفائض الناتج عن تعامل غير األعضاء مع الجمعية يوزع على األعضاء بنسبة مساهمة الفائض الناتج عن تعامل غير األعضاء مع الجمعية يوزع على األعضاء بنسبة مساهمة 

كل عضو في رأس المالكل عضو في رأس المال(٣).
ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشـاذلي ٦٤٦٤، والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية ، والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية  ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشـاذلي    (١)

في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٣١٩٣١٩، ، ٣٢٠٣٢٠.
ينظر: التشريعات االجتماعية (قانون التعاون)، د. محمد فاروق الباشا ٩٨٩٨. ينظر: التشريعات االجتماعية (قانون التعاون)، د. محمد فاروق الباشا    (٢)

ينظر: نظام الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية المادة ٢٨٢٨ ص ص١٦١٦. ينظر: نظام الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية المادة    (٣)



٣٨٨٣٨٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وحسـاب األرباح في البنوك التعاونية كطريقة حسـاب األرباح في سائر البنوك وحسـاب األرباح في البنوك التعاونية كطريقة حسـاب األرباح في سائر البنوك 
وذلك عن طريق قائمة حسـاب األرباح والخسـائر التي يعدها مجلس اإلدارة، وهذه وذلك عن طريق قائمة حسـاب األرباح والخسـائر التي يعدها مجلس اإلدارة، وهذه 

القائمة تنقسم إلى قسمين:القائمة تنقسم إلى قسمين:
ا للبنك  ا للبنك  الدائـن (اإليـرادات) ويشـمل جميـع المبالـغ التـي تمثل إيـرادً األول:األول: الدائـن (اإليـرادات) ويشـمل جميـع المبالـغ التـي تمثل إيـرادً
كاألربـاح التـي حققها جراء أنشـطته التجارية، وإيجـارات عقاراته، وأرباح األسـهم كاألربـاح التـي حققها جراء أنشـطته التجارية، وإيجـارات عقاراته، وأرباح األسـهم 

والسندات والصكوك التي يملكها ونحو ذلك.والسندات والصكوك التي يملكها ونحو ذلك.
الثاني:الثاني: المدين (المصروفات) ويشمل المبالغ التي تمثل المصاريف والنفقات  المدين (المصروفات) ويشمل المبالغ التي تمثل المصاريف والنفقات 
التي قام البنك بصرفها، أو المبالغ المستحقة عليه، وكذلك المصاريف اإلدارية العامة التي قام البنك بصرفها، أو المبالغ المستحقة عليه، وكذلك المصاريف اإلدارية العامة 

كرواتب العاملين، واإليجارات، وصيانة المباني، واألثاث ونحو ذلك.كرواتب العاملين، واإليجارات، وصيانة المباني، واألثاث ونحو ذلك.
فـإذا زاد المبلغ المدون فـي جانب الدائن (اإليرادات) على المبلغ المدون في فـإذا زاد المبلغ المدون فـي جانب الدائن (اإليرادات) على المبلغ المدون في 
ا، وإن كان األمر عكس ذلك فالبنك  ا، وإن كان األمر عكس ذلك فالبنك جانـب المدين (المصروفات) فيعتبر البنك رابحً جانـب المدين (المصروفات) فيعتبر البنك رابحً

ا(١). ايعد خاسرً يعد خاسرً
ثـم يقوم البنـك باقتطاع االحتياطيات التـي يلزمه به النظـام الحكومي والنظام ثـم يقوم البنـك باقتطاع االحتياطيات التـي يلزمه به النظـام الحكومي والنظام 
الداخلي الذي أقره البنك لنفسه، كما يقوم باقتطاع المخصصات األخر االجتماعية الداخلي الذي أقره البنك لنفسه، كما يقوم باقتطاع المخصصات األخر االجتماعية 

ونحوها ثم يقوم بتوزيع األرباح على األعضاءونحوها ثم يقوم بتوزيع األرباح على األعضاء(٢).
وأما كيفية توزيع األرباح في البنوك التعاونية فهي على طريقتين:وأما كيفية توزيع األرباح في البنوك التعاونية فهي على طريقتين:

الطريقة األولى:الطريقة األولى: أن يقوم البنك بتحديد عائد سنوي ثابت يعطيه لألعضاء ويلتزم  أن يقوم البنك بتحديد عائد سنوي ثابت يعطيه لألعضاء ويلتزم 
به على كل حال وتحت أي ظرف ويسمونه «العائد السنوي»به على كل حال وتحت أي ظرف ويسمونه «العائد السنوي»(٣)، وهذه الطريقة محرمة؛ ، وهذه الطريقة محرمة؛ 

ينظر: الشركات التجارية األحكام العامة والخاصة، د. فوزي محمد سامي ٥١٠٥١٠. ينظر: الشركات التجارية األحكام العامة والخاصة، د. فوزي محمد سامي    (١)
ينظر: المرجع السابق، ص ٥١٣٥١٣، والتعاون معالم رئيسية، د. عبد الحميد المنيزع ، والتعاون معالم رئيسية، د. عبد الحميد المنيزع ٨٣٨٣. ينظر: المرجع السابق، ص    (٢)

ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي ٦٧٦٧، ، ٦٩٦٩. ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي    (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٨٩٣٨٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ألنها من الربا الصريحألنها من الربا الصريح(١) الذي حرمه الله  الذي حرمه الله – – عز وجل عز وجل – – وهي في حقيقتها قرض بفائدة وهي في حقيقتها قرض بفائدة 
ألن العضـو يقرض البنك ليحصـل على هذه الفائدة المضمونـة، وألن البنك يريد من ألن العضـو يقرض البنك ليحصـل على هذه الفائدة المضمونـة، وألن البنك يريد من 
الناس أن يكونوا أعضاء فيه فيغريهم بهذا العائد السنوي المضمون ليشاركوا في البنك الناس أن يكونوا أعضاء فيه فيغريهم بهذا العائد السنوي المضمون ليشاركوا في البنك 
ويضعـوا أموالهـم فيه ليحصلوا على هـذا العائد، فهذا الضمان للمـال مخالف لقاعدة ويضعـوا أموالهـم فيه ليحصلوا على هـذا العائد، فهذا الضمان للمـال مخالف لقاعدة 

التجارة واحتمالها للربح والخسارة، كما أنه مخالف لقاعدة الشركات.التجارة واحتمالها للربح والخسارة، كما أنه مخالف لقاعدة الشركات.
ا سنوية - بحسب اإلمكان - غير مضمونة  ا سنوية - بحسب اإلمكان - غير مضمونة  أن يوزع البنك أرباحً الطريقة الثانية:الطريقة الثانية: أن يوزع البنك أرباحً
وغير محددة المقدار، وإنما جزء مشاع من الربح كربع أو نصف ونحوه، وهذه الطريقة وغير محددة المقدار، وإنما جزء مشاع من الربح كربع أو نصف ونحوه، وهذه الطريقة 
جائزة ال بأس بها، ألنه ال ضمان فيها لشيء محدد، بل هي جارية على سنن الشركات جائزة ال بأس بها، ألنه ال ضمان فيها لشيء محدد، بل هي جارية على سنن الشركات 
من احتمال الربح والخسارة، واحتمال ارتفاع األرباح أو انخفاضها، والبنوك التعاونية من احتمال الربح والخسارة، واحتمال ارتفاع األرباح أو انخفاضها، والبنوك التعاونية 

التي تعمل بهذه الطريقة ال تخلو من حالين:التي تعمل بهذه الطريقة ال تخلو من حالين:
الحـال األولى:الحـال األولى: أن تكون الشـراكة بين األعضاء في البنـك التعاوني قائمة على  أن تكون الشـراكة بين األعضاء في البنـك التعاوني قائمة على 
شـركة العنان ومسـؤولية األعضاء غير محـدودة، فالربح شـركة العنان ومسـؤولية األعضاء غير محـدودة، فالربح – – في جميـع أرباح البنك في جميـع أرباح البنك – – 
يكـون بينهم بحسـب ما يتفقون عليـه كما قرر ذلـك الفقهاء في شـركة العنانيكـون بينهم بحسـب ما يتفقون عليـه كما قرر ذلـك الفقهاء في شـركة العنان(٢)؛ ألن ؛ ألن 
الربح إنما يسـتحق بالمال أو العمل أو الضمان، والخراج بالضمانالربح إنما يسـتحق بالمال أو العمل أو الضمان، والخراج بالضمان(٣)، فإذا كان البنك ، فإذا كان البنك 
ا في  ا في شـركة عنان يكون فيها كل شريك مسؤوالً مسؤولية كاملة فينبغي أن يكون شريكً شـركة عنان يكون فيها كل شريك مسؤوالً مسؤولية كاملة فينبغي أن يكون شريكً

كل أرباح البنك.كل أرباح البنك.
ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ١٣٦١٣٦. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي    (١)

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح يكون بحسب ما يتفق عليه المتشاركون، وذهب المالكية ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح يكون بحسب ما يتفق عليه المتشاركون، وذهب المالكية   (٢)
والشافعية إلى أن الربح بحسب األموال المدفوعة، والقول األول أظهر، والله أعلم.والشافعية إلى أن الربح بحسب األموال المدفوعة، والقول األول أظهر، والله أعلم.

ينظـر: بدائـع الصنائع ٧٣٧٣/٥، وعقد الجواهر الثمينة البن شـاس ، وعقد الجواهر الثمينة البن شـاس ٨٢٢٨٢٢/٢، ونهاية المطلب ، ونهاية المطلب  ينظـر: بدائـع الصنائع    
للجويني للجويني ٢٤٢٤/٧، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٤٨٠٤٨٠/٨، ، ٤٨١٤٨١.

ينظر: بدائع الصنائع ٨٢٨٢/٥. ينظر: بدائع الصنائع    (٣)



٣٩٠٣٩٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحـال الثانيـة:الحـال الثانيـة: أن تكـون للبنـك شـخصية حكمية، فاألربـاح في هـذه الحال  أن تكـون للبنـك شـخصية حكمية، فاألربـاح في هـذه الحال 
ال  تخلومن صورتين:ال  تخلومن صورتين:

الصـورة األولى:الصـورة األولى: أن تكـون األرباح من مصـادر داخلية وهـي رأس مال البنك  أن تكـون األرباح من مصـادر داخلية وهـي رأس مال البنك 
وأرباحـه الناتجـة عنه، وهـذه يمكن توصيفها على أنها شـركة عنـان، وتكون األرباح وأرباحـه الناتجـة عنه، وهـذه يمكن توصيفها على أنها شـركة عنـان، وتكون األرباح 

للمساهمين على قدر أسهمهمللمساهمين على قدر أسهمهم(١).
الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن تكون األرباح من مصادر خارجية، وهي إما أن تكون: أن تكون األرباح من مصادر خارجية، وهي إما أن تكون:

حسـابات جارية، وهي قـروض من العميل للبنك وهـي مضمونة على حسـابات جارية، وهي قـروض من العميل للبنك وهـي مضمونة على   – –١
البنـك، وبالتالـي فالخسـارة عليـه، وإذا تصـرف فيه فـإن نتائجـه له أو البنـك، وبالتالـي فالخسـارة عليـه، وإذا تصـرف فيه فـإن نتائجـه له أو 

عليهعليه(٢).
حسـابات التوفير والودائع االسـتثمارية بجميع أنواعهـا: تعتبر من قبيل حسـابات التوفير والودائع االسـتثمارية بجميع أنواعهـا: تعتبر من قبيل   – –٢
المضاربـة، فالبنـك هو المضـارب والعميل هـو رب المـالالمضاربـة، فالبنـك هو المضـارب والعميل هـو رب المـال(٣)، والبنك ، والبنك 
ـا أو سـلبًا، فإن ربح  ـا أو سـلبًا، فإن ربح بشـخصيته الحكميـة يتحمـل آثار هـذا العقد إيجابً بشـخصيته الحكميـة يتحمـل آثار هـذا العقد إيجابً
فالربح للبنك دون األعضاء، وإن خسر فالخسارة على رب المال وليس فالربح للبنك دون األعضاء، وإن خسر فالخسارة على رب المال وليس 
للبنك وال ألعضائه عالقة بذلك كما قرره الفقهاء في أحكام المضاربة.للبنك وال ألعضائه عالقة بذلك كما قرره الفقهاء في أحكام المضاربة.

المطلب الثاني: أثر التعاون في األرباح وتوزيعهاالمطلب الثاني: أثر التعاون في األرباح وتوزيعها
للعقـد التعاونـي ولوازمـه عدة آثـار علـى األربـاح وتوزيعها أبرز تلـك اآلثار للعقـد التعاونـي ولوازمـه عدة آثـار علـى األربـاح وتوزيعها أبرز تلـك اآلثار 

ما  يأتي:ما  يأتي:
ينظر: األسـس الشـرعية لتوزيع الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية، د. القره داغي ٢٩٢٩، ،  ينظر: األسـس الشـرعية لتوزيع الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية، د. القره داغي    (١)

وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي وقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ١٣٦١٣٦.
ينظر: األسس الشرعية لتوزيع الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية، د. القره داغي ٣٠٣٠. ينظر: األسس الشرعية لتوزيع الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية، د. القره داغي    (٢)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٣)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٩١٣٩١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

انخفاض نسـبة األرباح مقارنـة بالبنوك التجارية والشـركات التجارية؛ انخفاض نسـبة األرباح مقارنـة بالبنوك التجارية والشـركات التجارية؛   – –١
وذلك ألن البنك التعاوني يهدف إلى التعاون واإلرفاق، بخالف البنوك وذلك ألن البنك التعاوني يهدف إلى التعاون واإلرفاق، بخالف البنوك 

التجارية والشركات فهدفها الربح فقطالتجارية والشركات فهدفها الربح فقط(١).
اقتطاع نسـبة من أرباح البنك التعاوني لتشكل احتياطيات البنك، وهذه اقتطاع نسـبة من أرباح البنك التعاوني لتشكل احتياطيات البنك، وهذه   – –٢
االحتياطيـات ال تعـود لألعضاء كمـا هو الحـال في البنـوك التجارية، االحتياطيـات ال تعـود لألعضاء كمـا هو الحـال في البنـوك التجارية، 
كمـا يتم اقتطاع جزء مـن أرباح البنوك التعاونيـة لألغراض االجتماعية كمـا يتم اقتطاع جزء مـن أرباح البنوك التعاونيـة لألغراض االجتماعية 
التـي تخـدم المنطقـة التي يوجد فيهـا البنـك التعاوني بخـالف البنوك التـي تخـدم المنطقـة التي يوجد فيهـا البنـك التعاوني بخـالف البنوك 

التجاريةالتجارية(٢).
ا، وإنما تقوم بخفض قيمة  ا إطالقً ا، وإنما تقوم بخفض قيمة أن بعض البنوك التعاونية ال توزع أرباحً ا إطالقً أن بعض البنوك التعاونية ال توزع أرباحً  – –٣
سـلعها وخدماتها المقدمـة لألعضاء، كما تقوم بالعنايـة باالحتياطيات سـلعها وخدماتها المقدمـة لألعضاء، كما تقوم بالعنايـة باالحتياطيات 
وتدعيمها قبل االهتمام باألرباح؛ ألن في االحتياطيات ضمانًا الستمرار وتدعيمها قبل االهتمام باألرباح؛ ألن في االحتياطيات ضمانًا الستمرار 

العقد التعاونيالعقد التعاوني(٣).
بعض البنوك التعاونية تقوم بتوزيع األرباح على أعضائها بنسبة تعاملهم بعض البنوك التعاونية تقوم بتوزيع األرباح على أعضائها بنسبة تعاملهم   – –٤
معهـا، فكلمـا زاد تعامـل العضـو مـع البنك زادت نسـبة الربـح، وهذه معهـا، فكلمـا زاد تعامـل العضـو مـع البنك زادت نسـبة الربـح، وهذه 

الطريقة تكتنفها صعوبات إدارية ومحاسبية تجعلها غير عمليةالطريقة تكتنفها صعوبات إدارية ومحاسبية تجعلها غير عملية(٤).

ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي ٧١٧١. ينظر: مقدمة في التعاون، د. فوزي الشاذلي    (١)
ينظر: التعاون، معالم رئيسية، د. عبد الحميد المنيزع ٨٣٨٣. ينظر: التعاون، معالم رئيسية، د. عبد الحميد المنيزع    (٢)

ينظر: التعاون بين التشريع والتطبيق، د. كمال أبو الخير ٦٠٩٦٠٩. ينظر: التعاون بين التشريع والتطبيق، د. كمال أبو الخير    (٣)
ينظر: التعاون معالم رئيسية، د. عبد الحميد المنيزع ٨٥٨٥. ينظر: التعاون معالم رئيسية، د. عبد الحميد المنيزع    (٤)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٣٩٣٣٩٣

الخسائرالخسائر

المطلب األول: المسؤولية عن الخسائرالمطلب األول: المسؤولية عن الخسائر
الخسائر في اللغة جمع خسارة، قال ابن فارسالخسائر في اللغة جمع خسارة، قال ابن فارس(١): «الخاء والسين والراء أصل : «الخاء والسين والراء أصل 
ا وخسارة  رً سْ ا وخسارة . وفي المعجم الوسيط: خسر التاجر يخسر خَ رً سْ واحد يدل على النقص»واحد يدل على النقص»(٢). وفي المعجم الوسيط: خسر التاجر يخسر خَ

بِن في تجارته ونقص ماله فيها(٣). بِن في تجارته ونقص ماله فيهاوخسرانًا: غُ وخسرانًا: غُ
وأما تعريف الخسـارة في االصطـالح فقد ذكر الفقهاء تعريفـات كثيرةوأما تعريف الخسـارة في االصطـالح فقد ذكر الفقهاء تعريفـات كثيرة(٤)، من ، من 
أحسنها ما ذكره الحنابلة بأن الخسارة هي: نقص في رأس المالأحسنها ما ذكره الحنابلة بأن الخسارة هي: نقص في رأس المال(٥)، وتعرف الخسارة ، وتعرف الخسارة 
ومقدارهـا عن طريق أهل الخبرة من المحاسـبين واالقتصادييـن الذين يعرفون البنك ومقدارهـا عن طريق أهل الخبرة من المحاسـبين واالقتصادييـن الذين يعرفون البنك 
هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، ولد سنة ٣٢٩٣٢٩، وتوفي سنة ، وتوفي سنة ٣٩٥٣٩٥هـ، إمام هـ، إمام  هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، ولد سنة    (١)
فـي اللغة والتفسـير، من مؤلفاته: مقاييس اللغة، وجامع التأويـل. ينظر: إنباه الرواة عن أنباء فـي اللغة والتفسـير، من مؤلفاته: مقاييس اللغة، وجامع التأويـل. ينظر: إنباه الرواة عن أنباء 

النحاة للقفطي النحاة للقفطي ١٢٨١٢٨/١، األعالم ، األعالم ١٨٤١٨٤/١.
معجم مقاييس اللغة ١٨٢١٨٢/٢. معجم مقاييس اللغة    (٢)

المعجم الوسيط، مصطفى إبراهيم وزمالؤه ٢٣٣٢٣٣/١. المعجم الوسيط، مصطفى إبراهيم وزمالؤه    (٣)
لالطـالع على تعريفات الخسـارة عند الفقهاء ومناقشـتها ينظر: الخسـارة، د. أحمد كليب  لالطـالع على تعريفات الخسـارة عند الفقهاء ومناقشـتها ينظر: الخسـارة، د. أحمد كليب    (٤)

.٢٥٢٥-٣٥٣٥
ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني ٥٤٥٥٤٥/٣، والخسارة، د. أحمد كليب ، والخسارة، د. أحمد كليب ٣١٣١. ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني    (٥)



٣٩٤٣٩٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وكيفية عملهوكيفية عمله(١).
وعنـد النظـر في معامـالت البنك التعاوني وعنـد النظـر في معامـالت البنك التعاوني – – على سـبيل اإلجمـال على سـبيل اإلجمـال – – يتبين أن يتبين أن 

الخسارة ال تخلو من أحوال:الخسارة ال تخلو من أحوال:
الحال األولى:الحال األولى: أن تكون الخسـارة في أموال المساهمين في البنك أي في رأس  أن تكون الخسـارة في أموال المساهمين في البنك أي في رأس 
مال البنك، فهذه الخسـارة يتحملها األعضاء المسـاهمون كلٌّ بقدر أسهمه ومشاركته مال البنك، فهذه الخسـارة يتحملها األعضاء المسـاهمون كلٌّ بقدر أسهمه ومشاركته 

على اعتبار أنها شركةعلى اعتبار أنها شركة(٢).
ـا من البنك  ـا من البنك  أن تكون الخسـارة في القروض سـواء أكانت قرضً الحـال الثانيـة:الحـال الثانيـة: أن تكون الخسـارة في القروض سـواء أكانت قرضً
، فالخسـارة فيها  ا من العميل للبنك كالحسـابات الجارية مثالً ، فالخسـارة فيها للعميـل أو كانـت قرضً ا من العميل للبنك كالحسـابات الجارية مثالً للعميـل أو كانـت قرضً
مضمونـة على المقترض؛ ألن القرض مضمون على كل حال، ولذلك فالبنك يضمن مضمونـة على المقترض؛ ألن القرض مضمون على كل حال، ولذلك فالبنك يضمن 

الحساب الجاريالحساب الجاري(٣).
الحـال الثالثـة:الحـال الثالثـة: أن تكـون الخسـارة فـي االسـتثمارات وذلك مثل الحسـابات  أن تكـون الخسـارة فـي االسـتثمارات وذلك مثل الحسـابات 
االسـتثمارية والودائع االسـتثمارية ونحو ذلـك، مما تكون فيه العالقة بين المسـتثمر االسـتثمارية والودائع االسـتثمارية ونحو ذلـك، مما تكون فيه العالقة بين المسـتثمر 
والبنك عالقة مضاربة، فالبنك مضارب والمسـتثمر هو رب المال فيُنْظَر في الخسارة والبنك عالقة مضاربة، فالبنك مضارب والمسـتثمر هو رب المال فيُنْظَر في الخسارة 
فـإن كانـت من غير تعـدٍّ وال تفريط فإنها تكـون على أصحاب األموال وليسـت على فـإن كانـت من غير تعـدٍّ وال تفريط فإنها تكـون على أصحاب األموال وليسـت على 
البنك؛ ألن البنك مضارب، والمضارب أمين ال يضمن شـيئًا من الخسـائر ما لم يتعد البنك؛ ألن البنك مضارب، والمضارب أمين ال يضمن شـيئًا من الخسـائر ما لم يتعد 

أو يفرط، وأما إن كانت الخسارة بسبب تعدٍّ أو تقصير من البنك فالخسارة عليهأو يفرط، وأما إن كانت الخسارة بسبب تعدٍّ أو تقصير من البنك فالخسارة عليه(٤).
ينظر: الخسارة، د. كليب ٢٢٦٢٢٦. ينظر: الخسارة، د. كليب    (١)

ينظـر: الخسـارة، د. كليـب ٢٢٩٢٢٩، ، ٢٣٠٢٣٠، واألسـس الشـرعية لتوزيـع الخسـائر واألرباح، ، واألسـس الشـرعية لتوزيـع الخسـائر واألرباح،  ينظـر: الخسـارة، د. كليـب    (٢)
د.  القره داغي د.  القره داغي ٢٨٢٨.

ينظـر: الخسـارة، د. كليـب ٢٢٩٢٢٩، ، ٢٣٠٢٣٠، واألسـس الشـرعية لتوزيـع الخسـائر واألرباح، ، واألسـس الشـرعية لتوزيـع الخسـائر واألرباح،  ينظـر: الخسـارة، د. كليـب    (٣)
د.  القره داغي د.  القره داغي ٢٨٢٨.

ينظر: األسس الشرعية لتوزيع الخسائر واألرباح، د. القره داغي ٢٨٢٨، والخسارة، د. كليب ، والخسارة، د. كليب  ينظر: األسس الشرعية لتوزيع الخسائر واألرباح، د. القره داغي    (٤) =



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٣٩٥٣٩٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المطلب الثاني: أثر التعاون في تحمل الخسائرالمطلب الثاني: أثر التعاون في تحمل الخسائر

ا من التدابير لتالفي الخسائر قبل وقوعها، كما تسعى  ا من التدابير لتالفي الخسائر قبل وقوعها، كما تسعى البنوك التعاونية تتخذ عددً البنوك التعاونية تتخذ عددً
لتخفيف آثارها إذا وقعت، ومن تلك اإلجراءات التي تقوم بها:لتخفيف آثارها إذا وقعت، ومن تلك اإلجراءات التي تقوم بها:

االبتعاد عن المعامالت عالية المخاطر؛ ألنها قد تكون سببًا في خسارة االبتعاد عن المعامالت عالية المخاطر؛ ألنها قد تكون سببًا في خسارة   – –١
البنك مما يضر بأعضائه.البنك مما يضر بأعضائه.

االبتعاد عن منافسـة كبار الشـركات والبنوك التجارية عن طريق خفض  االبتعاد عن منافسـة كبار الشـركات والبنوك التجارية عن طريق خفض -   -٢
األسـعار بشـكل غير معتاد، مما قد يؤدي إلى اسـتعمال هذه الشركات األسـعار بشـكل غير معتاد، مما قد يؤدي إلى اسـتعمال هذه الشركات 

والبنوك لنفوذها لإلضرار بالبنك التعاوني.والبنوك لنفوذها لإلضرار بالبنك التعاوني.
دراسـة جدو المشـروعات قبـل اإلقدام عليها للحصـول على أفضل دراسـة جدو المشـروعات قبـل اإلقدام عليها للحصـول على أفضل   – –٣

النتائج وتجنب الخسائرالنتائج وتجنب الخسائر(١).
وأما اإلجراءات التي يقوم بها البنك بعد وقوع الخسارة فمن أبرزها:وأما اإلجراءات التي يقوم بها البنك بعد وقوع الخسارة فمن أبرزها:

تسـهيل الحصول على التمويـل من صناديق االدخـار المختلفة، حيث  تسـهيل الحصول على التمويـل من صناديق االدخـار المختلفة، حيث -   -١
يسمح للعضو بالحصول على هذه التمويالت بإجراءات ميسرة جدا.يسمح للعضو بالحصول على هذه التمويالت بإجراءات ميسرة جدا.

إتاحـة الفرصـة للمقترضيـن للحصـول على قـروض جديـدة، ووضع إتاحـة الفرصـة للمقترضيـن للحصـول على قـروض جديـدة، ووضع   – –٢
برنامج مالئم لجدولة الديون القديمة عن طريق القرض المرنبرنامج مالئم لجدولة الديون القديمة عن طريق القرض المرن(٢).

االسـتفادة مـن االحتياطيـات لمعالجـة الخسـارة وتخفيفهـا، والبنوك االسـتفادة مـن االحتياطيـات لمعالجـة الخسـارة وتخفيفهـا، والبنوك   – –٣
.٢٣٣٢٣٣، ، ٢٣٤٢٣٤  = =

ينظر: ص١٣٩١٣٩. ينظر: ص   (١)

ينظر: ص٣٣٥٣٣٥. ينظر: ص   (٢)



٣٩٦٣٩٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التعاونية تعتني باالحتياطات عناية كبيرة من أجل معالجة األزماتالتعاونية تعتني باالحتياطات عناية كبيرة من أجل معالجة األزمات(١).

ينظر: ص٢٣٥٢٣٥. ينظر: ص   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٣٩٧٣٩٧

مصير األموال عند تصفية البنك التعاونيمصير األموال عند تصفية البنك التعاوني

قد ينتهي البنك التعاوني بالتصفية ألي سبب من األسباب؛ إما لعزوف أعضائه قد ينتهي البنك التعاوني بالتصفية ألي سبب من األسباب؛ إما لعزوف أعضائه 
عنه، أو لظروف مالية أو سياسية أو غير ذلكعنه، أو لظروف مالية أو سياسية أو غير ذلك(١).

واألنظمـة التعاونيـة ومنهـا نظـام الجمعيـات التعاونيـة فـي المملكـة العربية واألنظمـة التعاونيـة ومنهـا نظـام الجمعيـات التعاونيـة فـي المملكـة العربية 
السـعودية تنـص على أنه ال يحق للعضـو السـعودية تنـص على أنه ال يحق للعضـو – – عند التصفية عند التصفية – – إال الحصـول على القيمة إال الحصـول على القيمة 
 االسـمية ألسـهمه وأرباح السـهم المتراكمة إن وجـدت، والودائع التـي أودعها لد االسـمية ألسـهمه وأرباح السـهم المتراكمة إن وجـدت، والودائع التـي أودعها لد
البنـك، وأمـا بقية األموال المكتسـبة فتنقـل إلى جهـة تعاونية أخر أو جهـة خيرية، البنـك، وأمـا بقية األموال المكتسـبة فتنقـل إلى جهـة تعاونية أخر أو جهـة خيرية، 
وليـس لألعضاء حق في القيمـة االقتصادية الصافية الخاصة بالبنـك التعاوني بما في وليـس لألعضاء حق في القيمـة االقتصادية الصافية الخاصة بالبنـك التعاوني بما في 
ذلـك العالمة التجارية، وقاعدة العمالء وغيـر ذلكذلـك العالمة التجارية، وقاعدة العمالء وغيـر ذلك(٢)، وهذا األمر متفق عليه ومعلوم ، وهذا األمر متفق عليه ومعلوم 

بلغ به العضو الجديد عند االشتراك في البنك. بلغ به العضو الجديد عند االشتراك في البنك.لد التعاونيين ويُ لد التعاونيين ويُ
والـذي يظهـر والـذي يظهـر – – والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم – – أن هذه الطريقة في تصفية البنوك التعاونية أن هذه الطريقة في تصفية البنوك التعاونية 

جائزة ال حرج فيها، وذلك لألسباب اآلتية:جائزة ال حرج فيها، وذلك لألسباب اآلتية:
أن هذه الطريقة متفق عليها عند إنشاء البنك وعند انضمام العضو الجديد أن هذه الطريقة متفق عليها عند إنشاء البنك وعند انضمام العضو الجديد   – –١

ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير ٢٣٠٢٣٠. ينظر: االدخار واالئتمان التعاوني، د. كمال أبو الخير    (١)
ينظر: Cooperative banks in Europe Wim Fontyne p 27Cooperative banks in Europe Wim Fontyne p 27، ونظام الجمعيات التعاونية في ، ونظام الجمعيات التعاونية في  ينظر:    (٢)

المملكة المادة المملكة المادة ٤٠٤٠ ص ص٢٢٢٢.



٣٩٨٣٩٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

إليه، فهي مشروطة بين المتعاقدين والمسلمون على شروطهم.إليه، فهي مشروطة بين المتعاقدين والمسلمون على شروطهم.
أنـه ال يوجد مانع شـرعي في هذه المعاملة، والرضـا قائم بين الطرفين، أنـه ال يوجد مانع شـرعي في هذه المعاملة، والرضـا قائم بين الطرفين،   – –٢

واألصل في المعامالت الحل واإلباحة.واألصل في المعامالت الحل واإلباحة.
أن العضـو بقبولـه لشـروط عضويـة البنك قد تبـرع بالمال الـذي ينقل أن العضـو بقبولـه لشـروط عضويـة البنك قد تبـرع بالمال الـذي ينقل   – –٣
ا حتى  ا حتى عند التصفية إلى جهة تعاونية أو خيرية، وهذا التبرع سـائغ شـرعً عند التصفية إلى جهة تعاونية أو خيرية، وهذا التبرع سـائغ شـرعً

ولو  كان بمبلغ مجهول كما تقدمولو  كان بمبلغ مجهول كما تقدم(١).
أن الغايـة التعاونية التي يهدف إليها البنك التعاوني تخفف بعض القيود أن الغايـة التعاونية التي يهدف إليها البنك التعاوني تخفف بعض القيود   – –٤
ا لما فـي البنك  ا لما فـي البنك التـي توجـد فـي العقـود األخـر كالمعاوضات؛ نظـرً التـي توجـد فـي العقـود األخـر كالمعاوضات؛ نظـرً
التعاونـي من اإلرفـاق والتعاون علـى الخير واإلحسـان، ولذلك فنقل التعاونـي من اإلرفـاق والتعاون علـى الخير واإلحسـان، ولذلك فنقل 
أمـوال البنك إلى جهة تعاونيـة أو خيرية هي من التبرع الذي تحث عليه أمـوال البنك إلى جهة تعاونيـة أو خيرية هي من التبرع الذي تحث عليه 

الشريعة وتتسامح فيه.الشريعة وتتسامح فيه.
أن هـذه الطريقـة فـي تصفية البنـك تحقـق المصلحة وتدرأ المفسـدة، أن هـذه الطريقـة فـي تصفية البنـك تحقـق المصلحة وتدرأ المفسـدة،   – –٥
والشـريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسـد وتقليلها، والشـريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسـد وتقليلها، 
وذلك لئال يطمع شخص أو أشخاص في أموال البنك التعاوني إذا حقق وذلك لئال يطمع شخص أو أشخاص في أموال البنك التعاوني إذا حقق 
ا فيحولونه إلى شـركة اسـتثمارية ويسـتحوذون عليه ويتجاهلون  ا فيحولونه إلى شـركة اسـتثمارية ويسـتحوذون عليه ويتجاهلون نجاحً نجاحً
األعضـاء الذيـن شـاركوا فـي البنك فـي زمن سـابق وقـام البنك على األعضـاء الذيـن شـاركوا فـي البنك فـي زمن سـابق وقـام البنك على 
أموالهـم فتذهب هـذه األموال لمصلحـة األعضـاء المتأخرين ويضيع أموالهـم فتذهب هـذه األموال لمصلحـة األعضـاء المتأخرين ويضيع 
جهد المتقدمين الذين شـاركوا ليسـتفيدوا وليتبرعوا في آن واحد، كما جهد المتقدمين الذين شـاركوا ليسـتفيدوا وليتبرعوا في آن واحد، كما 
أن هـذه الطريقة تهدف إلـى المحافظة على المنظمـات التعاونية لتبقى أن هـذه الطريقة تهدف إلـى المحافظة على المنظمـات التعاونية لتبقى 

قوية غير خاضعة لألطماع.قوية غير خاضعة لألطماع.

ينظر: ص٢٤٠٢٤٠. ينظر: ص   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٣٩٩٣٩٩

إخراج البنك للزكاةإخراج البنك للزكاة

البنـوك التعاونيـة التـي تلتزم أحكام الشـريعة اإلسـالمية تتعاون مـع أعضائها البنـوك التعاونيـة التـي تلتزم أحكام الشـريعة اإلسـالمية تتعاون مـع أعضائها 
ا لما لد البنك من عالقات واسـعة  ا لما لد البنك من عالقات واسـعة وغيرهـم من أفراد المجتمع إلخراج زكاتهم نظرً وغيرهـم من أفراد المجتمع إلخراج زكاتهم نظرً
ومعرفة لكثير من الفقراء وذوي الدخل المحدود، فيقوم البنك باسـتالم الزكوات من ومعرفة لكثير من الفقراء وذوي الدخل المحدود، فيقوم البنك باسـتالم الزكوات من 
األغنياء ويوزعها على الفقراء سواء أكانوا أعضاء في البنك أو لم يكونوا، ويقدم البنك األغنياء ويوزعها على الفقراء سواء أكانوا أعضاء في البنك أو لم يكونوا، ويقدم البنك 

ا من مبدأ التكافل والتعاون وخدمة المجتمع(١). ا من مبدأ التكافل والتعاون وخدمة المجتمعهذه الخدمة انطالقً هذه الخدمة انطالقً
ا علـى أداء األمانة وإيصال هذه  ا إذا كان البنك قادرً ا علـى أداء األمانة وإيصال هذه وهـذه الصورة جائزة شـرعً ا إذا كان البنك قادرً وهـذه الصورة جائزة شـرعً
األمـوال إلى مسـتحقيها دون تفريـط أو تأخير؛ ألن البنك في هـذه الصورة وكيل عن األمـوال إلى مسـتحقيها دون تفريـط أو تأخير؛ ألن البنك في هـذه الصورة وكيل عن 
صاحب المال في إخراج الزكاة، وقد اتفق الفقهاء على مشـروعية التوكيل في إخراج صاحب المال في إخراج الزكاة، وقد اتفق الفقهاء على مشـروعية التوكيل في إخراج 

الزكاةالزكاة(٢)، ومما يدل لذلك:، ومما يدل لذلك:
ينظر: بنك التنمية نموذج لعمل اقتصادي اجتماعي إنساني، عطا المنان إدريس ينظر: بنك التنمية نموذج لعمل اقتصادي اجتماعي إنساني، عطا المنان إدريس ١٦٤١٦٤. وورقة . وورقة   (١)
عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي، صالح الدين الحسـن حاج عبد الله عمل عن تجربة بنك التنمية التعاوني اإلسـالمي، صالح الدين الحسـن حاج عبد الله ٢٠٢٢٠٢، ، 

والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي والجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. أحمد الغامدي ٥٦٥٥٦٥.
ينظـر: المبسـوط للسرخسـي ٣٥٣٥/٣، والبحر الرائـق البن نجيـم ، والبحر الرائـق البن نجيـم ٢٩٨٢٩٨/٧، وعقد الجواهر ، وعقد الجواهر  ينظـر: المبسـوط للسرخسـي    (٢)
الثمينة البن شـاس الثمينة البن شـاس ٨٢٥٨٢٥/٢، ومنـح الجليل لعليش ، ومنـح الجليل لعليش ٣٥٧٣٥٧/٦، والحـاوي الكبير للماوردي ، والحـاوي الكبير للماوردي 
١٨٥١٨٥/٨، وتحفـة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب للبجيرمـي ، وتحفـة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب للبجيرمـي ٤٨٣٤٨٣/٣، والمغنـي ، والمغنـي ٢٢٢٢/٧، ، 

ومطالب أولي النهى للرحيباني ومطالب أولي النهى للرحيباني ٤٤٠٤٤٠/٣.



٤٠٠٤٠٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الدليـل األول:الدليـل األول: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء الراشـدين من بعده كانوا يبعثون عمالهم  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء الراشـدين من بعده كانوا يبعثون عمالهم 
لجباية الزكاة من أصحاب األموال وتفريقها على مستحقيهالجباية الزكاة من أصحاب األموال وتفريقها على مستحقيها(١).

الدليـل الثاني:الدليـل الثاني: أن الزكاة عبادة مالية محضـة، فيجوز للمالك أن يوكل غيره في  أن الزكاة عبادة مالية محضـة، فيجوز للمالك أن يوكل غيره في 
إخراجها كما يجوز له أن يوكل في قضاء ما عليه من الدين والنذر والكفارةإخراجها كما يجوز له أن يوكل في قضاء ما عليه من الدين والنذر والكفارة(٢).

الدليـل الثالـث:الدليـل الثالـث: أن الحاجة داعية إلباحـة الوكالة في إخراج الـزكاة لتعذر قيام  أن الحاجة داعية إلباحـة الوكالة في إخراج الـزكاة لتعذر قيام 
المالك بذلك في بعض األحوالالمالك بذلك في بعض األحوال(٣).

وأمـا قيام البنـك بإخراج زكاة األموال الموجودة لديـه فالقاعدة العامة في هذا وأمـا قيام البنـك بإخراج زكاة األموال الموجودة لديـه فالقاعدة العامة في هذا 
الباب أن الزكاة واجبة في هذه األموال؛ ألن البنك التعاوني شـركة والشـركات تجب الباب أن الزكاة واجبة في هذه األموال؛ ألن البنك التعاوني شـركة والشـركات تجب 
فيهـا الزكاة، وألن أموال البنك قد بلغت نصابًا، والبنك يسـعى لتنميتها وتثميرها فهي فيهـا الزكاة، وألن أموال البنك قد بلغت نصابًا، والبنك يسـعى لتنميتها وتثميرها فهي 

داخلة في عمومات الشريعة التي أوجبت الزكاة في األموال النامية.داخلة في عمومات الشريعة التي أوجبت الزكاة في األموال النامية.
وعند النظر في األموال الموجودة لد البنك التعاوني سـنجد أنها عدة أنواع، وعند النظر في األموال الموجودة لد البنك التعاوني سـنجد أنها عدة أنواع، 
وأحكامها في الغالب مشـابهة ألحكام الزكاة في سـائر البنـوك، ولذلك فلن أطيل في وأحكامها في الغالب مشـابهة ألحكام الزكاة في سـائر البنـوك، ولذلك فلن أطيل في 
ا كامالً أو جزئيا  ا كامالً أو جزئيا . وسأذكر المسائل التي يتميز بها البنك التعاوني عن غيره تميزً ذلكذلك(٤). وسأذكر المسائل التي يتميز بها البنك التعاوني عن غيره تميزً
ـد يقال  ومن ذلك حديث أبي حميد السـاعدي أن رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص اسـتعمل رجالً من األسْ ـد يقال   ومن ذلك حديث أبي حميد السـاعدي أن رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص اسـتعمل رجالً من األسْ  (١)
لـه ابـن اللتبيـة على الصدقـة... الحديـث. رواه البخاري، كتـاب الزكاة، باب قولـه تعالى: لـه ابـن اللتبيـة على الصدقـة... الحديـث. رواه البخاري، كتـاب الزكاة، باب قولـه تعالى: 
﴿ ﴿ v   u ﴾ ومحاسـبة المصدقيـن مـع اإلمام رقـم  ﴾ ومحاسـبة المصدقيـن مـع اإلمام رقـم ١٨٣٢١٨٣٢، وفي صحيح مسـلم ، وفي صحيح مسـلم 
عن ابن السـاعدي أنه قال: اسـتعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة... رواه عن ابن السـاعدي أنه قال: اسـتعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة... رواه 
مسـلم، كتاب الزكاة، باب إباحة األخذ لمن أعطي من غير مسـألة وال إشـراف مسـلم، كتاب الزكاة، باب إباحة األخذ لمن أعطي من غير مسـألة وال إشـراف ٩٨٩٨/٣ رقم  رقم 

١٠٤٥١٠٤٥، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ ، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ v   u ﴾ سورة التوبة: آية  ﴾ سورة التوبة: آية ٦٠٦٠.
ينظر: البيان للعمراني ٤٠٢٤٠٢/٣، وكشاف القناع للبهوتي ، وكشاف القناع للبهوتي ٩١٩١/٥. ينظر: البيان للعمراني    (٢)

ينظر: فقه النوازل في العبادات، د. خالد المشيقح ٢٣٧٢٣٧. ينظر: فقه النوازل في العبادات، د. خالد المشيقح    (٣)
يمكن للقارئ مراجعة الكتب والرسائل العلمية المتخصصة في الزكاة ونوازلها، وقد آثرت  يمكن للقارئ مراجعة الكتب والرسائل العلمية المتخصصة في الزكاة ونوازلها، وقد آثرت    (٤)

ا لكثرة مسـائل الزكاة وتشـعبها ولكون أكثر المسائل مما تتفق فيه األحكام  ا لكثرة مسـائل الزكاة وتشـعبها ولكون أكثر المسائل مما تتفق فيه األحكام االختصار نظرً = االختصار نظرً



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٤٠١٤٠١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فأقول مستعينًا بالله:فأقول مستعينًا بالله:

: زكاة أسهم البنك. : زكاة أسهم البنك.أوالً أوالً

األسـهم جمع سـهم، والمراد به: صك يمثل نصيبًا عينيا أو نقديا في رأس مال األسـهم جمع سـهم، والمراد به: صك يمثل نصيبًا عينيا أو نقديا في رأس مال 
ا خاصة(١). ا خاصةالشركة قابل للتداول يعطي مالكه حقوقً الشركة قابل للتداول يعطي مالكه حقوقً

والفقهاء المعاصرون والفقهاء المعاصرون – – في الجملة في الجملة – – يرون وجوب الزكاة في األسهميرون وجوب الزكاة في األسهم(٢)؛ ألنها ؛ ألنها 
تمثـل قيمة ماديـة نامية أو قابلة للنمو، إال أنهم اختلفوا في كيفية إخراج زكاة األسـهم تمثـل قيمة ماديـة نامية أو قابلة للنمو، إال أنهم اختلفوا في كيفية إخراج زكاة األسـهم 

على عدة أقوال أشهرها:على عدة أقوال أشهرها:
القول األول:القول األول: أن ينظر إلى نشاط الشركة وتخرج الزكاة بحسب هذا النشاط، فإن  أن ينظر إلى نشاط الشركة وتخرج الزكاة بحسب هذا النشاط، فإن 
كان صناعيا فالزكاة في الربح، وإن كان تجاريا ففي القيمة السـوقية لألسهم، ويخصم كان صناعيا فالزكاة في الربح، وإن كان تجاريا ففي القيمة السـوقية لألسهم، ويخصم 

من ذلك قيمة األصول الثابتةمن ذلك قيمة األصول الثابتة(٣).
القـول الثانـي:القـول الثانـي: أن ينظـر إلـى نية المسـاهم ونوعية السـهم وذلـك ال يخلو من  أن ينظـر إلـى نية المسـاهم ونوعية السـهم وذلـك ال يخلو من 

أمرين:أمرين:
األمر األول:األمر األول: أن يكون المسـاهم قد تملك األسهم لالستفادة من ريعها فيزكيها  أن يكون المسـاهم قد تملك األسهم لالستفادة من ريعها فيزكيها 

في البنوك التجارية والتعاونية. في البنوك التجارية والتعاونية.=   =
ينظر: األسهم والسندات، د. الخليل ٢٦٥٢٦٥ – – ٢٧١٢٧١، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ١٧٥١٧٥-١٧٧١٧٧، ،  ينظر: األسهم والسندات، د. الخليل    (١)
وأحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خالل شرط الملك، د. صالح المسلم وأحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خالل شرط الملك، د. صالح المسلم ٣٥٤٣٥٤-٣٥٩٣٥٩، ، 
وفقه الزكاة، د. يوسـف القرضاوي وفقه الزكاة، د. يوسـف القرضاوي ٥٢٣٥٢٣/١، وفقه النوازل في العبادات، د. خالد المشيقح ، وفقه النوازل في العبادات، د. خالد المشيقح 

.١٨٩١٨٩-١٩١١٩١
ينظر: األسهم والسندات وأحكامها د. الخليل ٢٦٥٢٦٥-٢٧٢٢٧٢. ينظر: األسهم والسندات وأحكامها د. الخليل    (٢)

وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء منهم الشيخ عبد الله البسام، ود. وهبة الزحيلي،  وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء منهم الشيخ عبد الله البسام، ود. وهبة الزحيلي،    (٣)
ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٧٣٥٧٣٥/١/٤.



٤٠٢٤٠٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بحسـب نوع الشـركة، فـإن كانـت زراعية ففيهـا زكاة الـزروع والثمـاربحسـب نوع الشـركة، فـإن كانـت زراعية ففيهـا زكاة الـزروع والثمـار(١)، وإن كانت ، وإن كانت 
صناعية فالزكاة في صافي األرباح ربع عشـر الربح، وإن كانت تجارية فإنه يخرج ربع صناعية فالزكاة في صافي األرباح ربع عشـر الربح، وإن كانت تجارية فإنه يخرج ربع 

عشر قيمة األسهم الحقيقية بعد خصم األصول الثابتة والمصاريف اإلدارية.عشر قيمة األسهم الحقيقية بعد خصم األصول الثابتة والمصاريف اإلدارية.
األمر الثاني:األمر الثاني: إن كان المسـاهم قد تملك األسـهم للمضاربة فإنه يزكي أسـهمه  إن كان المسـاهم قد تملك األسـهم للمضاربة فإنه يزكي أسـهمه 

بقيمتها السوقية وليست الدفتريةبقيمتها السوقية وليست الدفترية(٢).
القول الثالث: التفصيل:القول الثالث: التفصيل:

فإن كان المزكي هو الشركة بحيث تخرج الزكاة عن أعضائها فإنها تعتبر أموال فإن كان المزكي هو الشركة بحيث تخرج الزكاة عن أعضائها فإنها تعتبر أموال 
ا على األخذ بمبدأ  ا على األخذ بمبدأ المساهمين كمال الشخص الواحد من حيث النصاب والمقدار بناءً المساهمين كمال الشخص الواحد من حيث النصاب والمقدار بناءً
الخلطةالخلطة(٣)، فإن كانت الشركة صناعية فتخرج ربع العشر من صافي األرباح، وإن كانت ، فإن كانت الشركة صناعية فتخرج ربع العشر من صافي األرباح، وإن كانت 
زراعية فتخرج زكاة الزروع والثمار، وإن كانت تجارية فتخرج ربع عشر قيمة األسهم زراعية فتخرج زكاة الزروع والثمار، وإن كانت تجارية فتخرج ربع عشر قيمة األسهم 

السوقية.السوقية.
وأما إن كان المساهم هو الذي سيخرج الزكاة، فإن عرف من حسابات الشركة وأما إن كان المساهم هو الذي سيخرج الزكاة، فإن عرف من حسابات الشركة 
مـا يخص أسـهمه من الزكاة أخرجه، وإن لم يسـتطع معرفة ذلـك فيُنْظَر في قصده من مـا يخص أسـهمه من الزكاة أخرجه، وإن لم يسـتطع معرفة ذلـك فيُنْظَر في قصده من 

فإن كانت تسقى بال مؤنة ففيها العشر، وإن كانت تسقى بمؤنة فنصف العشر. فإن كانت تسقى بال مؤنة ففيها العشر، وإن كانت تسقى بمؤنة فنصف العشر.   (١)
وذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الله بن منيع، ود. أحمد الكردي. ينظر: بحوث في االقتصاد  وذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الله بن منيع، ود. أحمد الكردي. ينظر: بحوث في االقتصاد    (٢)

اإلسالمي البن منيع اإلسالمي البن منيع ٧٧٧٧، وبحوث وفتاو فقهية معاصرة، د. أحمد الكردي ، وبحوث وفتاو فقهية معاصرة، د. أحمد الكردي ٢٨٣٢٨٣.
الخلطـة: بضم الخاء الشـركة يقال: خلطت الشـيء بغيره خلطًا أي ضممتـه إليه، وهي عند  الخلطـة: بضم الخاء الشـركة يقال: خلطت الشـيء بغيره خلطًا أي ضممتـه إليه، وهي عند    (٣)
الفقهـاء: جمع مالين ليكونـا كالمال الواحد ويزكى زكاة واحـدة، وجمهور الفقهاء على أن الفقهـاء: جمع مالين ليكونـا كالمال الواحد ويزكى زكاة واحـدة، وجمهور الفقهاء على أن 

ا للشافعية. ا للشافعية.الخلطة في الزكاة خاصة ببهيمة األنعام دون سائر األموال خالفً الخلطة في الزكاة خاصة ببهيمة األنعام دون سائر األموال خالفً
ينظـر: المصبـاح المنير للفيومـي ١٥١١٥١، والمطلـع للبعلـي ، والمطلـع للبعلـي ١٢٧١٢٧، واالختيارلتعليل المختار ، واالختيارلتعليل المختار  ينظـر: المصبـاح المنير للفيومـي    
للموصلـي للموصلـي ١١٠١١٠/١، والمدونة ، والمدونة ٣٨٠٣٨٠/١، وأسـنى المطالب لألنصـاري ، وأسـنى المطالب لألنصـاري ٣٤٨٣٤٨/١، والمغني ، والمغني 

.٦٤٦٤/٤



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٤٠٣٤٠٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

اقتنـاء هذه األسـهم فإن كانت للبيع والشـراء فيزكيهـا زكاة عروض تجـارة فيَنْظر إلى اقتنـاء هذه األسـهم فإن كانت للبيع والشـراء فيزكيهـا زكاة عروض تجـارة فيَنْظر إلى 
القيمة السـوقية ويخرج ربع العشـر، وأما إن كان قصده ريع هذه األسـهم فيخرج ربع القيمة السـوقية ويخرج ربع العشـر، وأما إن كان قصده ريع هذه األسـهم فيخرج ربع 

العشر من صافي الربح بعد الحول من حين القبضالعشر من صافي الربح بعد الحول من حين القبض(١).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

دليل القول األول:دليل القول األول:
أن الزكاة ال تجب في أدوات القنية، وقيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة أن الزكاة ال تجب في أدوات القنية، وقيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة 
ـا بينها وبين الشـركات  ـا بينها وبين الشـركات فـي اآلالت الصناعيـة والمنشـآت ونحوهـا، ممـا يوجب فرقً فـي اآلالت الصناعيـة والمنشـآت ونحوهـا، ممـا يوجب فرقً
التجاريـة فـي الحكـم. كما أن تلك اآلالت والمنشـآت ليسـت معدة للبيـع وإنما هي التجاريـة فـي الحكـم. كما أن تلك اآلالت والمنشـآت ليسـت معدة للبيـع وإنما هي 

لالستغالل وبينهما فرق كبير؛ فلذلك افترق الحكم في زكاة كل منهمالالستغالل وبينهما فرق كبير؛ فلذلك افترق الحكم في زكاة كل منهما(٢).
ونوقش:ونوقش: بأن التفريق بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى األولى من  بأن التفريق بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى األولى من 

الزكاة دون الثانية تفريق بدون دليلالزكاة دون الثانية تفريق بدون دليل(٣).
وأجيـب:وأجيـب: بأن مـن األصول المتفق عليها عدم إيجاب الـزكاة في أدوات القنية،  بأن مـن األصول المتفق عليها عدم إيجاب الـزكاة في أدوات القنية، 
ثم إن المباني واآلالت المسـتعملة في المصانع تعد مما يسـتهلك ويتلف شـيئًا فشيئًا ثم إن المباني واآلالت المسـتعملة في المصانع تعد مما يسـتهلك ويتلف شـيئًا فشيئًا 
وليسـت ماالً ناميًا فالزكاة هي في ربح الشـركة الناتج عن تلك اآلالت، فالتفريق بين وليسـت ماالً ناميًا فالزكاة هي في ربح الشـركة الناتج عن تلك اآلالت، فالتفريق بين 
الشـركتين فـي الحكم تابع للفـروق التـي بينهما في القصـد والعمل، والشـريعة كما الشـركتين فـي الحكم تابع للفـروق التـي بينهما في القصـد والعمل، والشـريعة كما 

ال  تفرق بين متماثلين، كذلك ال تجمع بين المختلفينال  تفرق بين متماثلين، كذلك ال تجمع بين المختلفين(٤).
وقـد صـدر بذلك قـرار مجمـع الفقه اإلسـالمي. ينظـر: قـرارات وتوصيات مجمـع الفقه  وقـد صـدر بذلك قـرار مجمـع الفقه اإلسـالمي. ينظـر: قـرارات وتوصيات مجمـع الفقه    (١)
اإلسـالمي اإلسـالمي ٦٣٦٣ – – ٦٤٦٤، كما صدر بذلك رأي الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة. ، كما صدر بذلك رأي الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ١٨٤١٨٤/١.
ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٧٢٢٧٢٢/١/٤. ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٢)

ينظر: فقه الزكاة، د. القرضاوي ٥٢٥٥٢٥/١، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ١٧٨١٧٨، ، ١٧٩١٧٩. ينظر: فقه الزكاة، د. القرضاوي    (٣)

ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٧٢٢٧٢٢/١/٤، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ١٧٩١٧٩. ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٤)



٤٠٤٤٠٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول على التفريق بين الشركات بما تقدم في دليل القول استدل أصحاب هذا القول على التفريق بين الشركات بما تقدم في دليل القول 
األول، وألن السهم حصة من الشركة فيكون له حكم زكاتها صناعية كانت أو تجارية األول، وألن السهم حصة من الشركة فيكون له حكم زكاتها صناعية كانت أو تجارية 
أو زراعيـة، وأمـا إيجـاب زكاة التجارة علـى من اشـتراها للمضاربـة؛ فألنها صارت أو زراعيـة، وأمـا إيجـاب زكاة التجارة علـى من اشـتراها للمضاربـة؛ فألنها صارت 

عروض تجارة تختلف قيمتها باختالف الظروفعروض تجارة تختلف قيمتها باختالف الظروف(١).
دليل القول الثالث:دليل القول الثالث:

اسـتدل أصحاب هذا القول باألدلة المتقدمة على التفريق بين أنواع الشـركات اسـتدل أصحاب هذا القول باألدلة المتقدمة على التفريق بين أنواع الشـركات 
وأثـر نية المسـاهم فـي ذلك، وأمـا اعتبار الشـركة ألموال المسـاهمين بأنهـا كالمال وأثـر نية المسـاهم فـي ذلك، وأمـا اعتبار الشـركة ألموال المسـاهمين بأنهـا كالمال 
ا فيدل لـه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يجمع بين متفـرق وال يفرق بين «ال يجمع بين متفـرق وال يفرق بين  ا ومقدارً ـا ونصابً ا فيدل لـه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: الواحـد نوعً ا ومقدارً ـا ونصابً الواحـد نوعً
مجتمع خشـية الصدقة»مجتمع خشـية الصدقة»(٢)، فـدل الحديث على أن اختالط الماليـن يصيرهما كالمال ، فـدل الحديث على أن اختالط الماليـن يصيرهما كالمال 

الواحدالواحد(٣).
ونوقـش:ونوقـش: بأن الخلطة خاصة بالماشـية فـال يصح تعميم الحديـث على جميع  بأن الخلطة خاصة بالماشـية فـال يصح تعميم الحديـث على جميع 

األموالاألموال(٤).
وأجيب: وأجيب: بأن الحديث عام يشـمل كل شريكين اختلطت أموالهما، والعلة التي بأن الحديث عام يشـمل كل شريكين اختلطت أموالهما، والعلة التي 

ينظر: بحوث في االقتصاد اإلسالمي البن منيع ٧١٧١، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ١٧٩١٧٩. ينظر: بحوث في االقتصاد اإلسالمي البن منيع    (١)
رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع ١١٦١١٦/٢، ، ١١٧١١٧  رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع    (٢)

رقم رقم ١٤٥٠١٤٥٠.
ينظر: المجموع للنووي ٤٢٩٤٢٩/٥، ومغني المحتاج للشربيني ، ومغني المحتاج للشربيني ٥٦٠٥٦٠/١. ينظر: المجموع للنووي    (٣)

تقدمت اإلشـارة إلى الخالف في الخلطة والذي رجحه مجمع الفقه اإلسـالمي أن الخلطة  تقدمت اإلشـارة إلى الخالف في الخلطة والذي رجحه مجمع الفقه اإلسـالمي أن الخلطة    (٤)
تشمل جميع األموال إضافة لبهيمة األنعام. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي تشمل جميع األموال إضافة لبهيمة األنعام. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي 

.٦٤٦٤



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٤٠٥٤٠٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

شرع فيها الحكم في الماشية موجودة في سائر األموالشرع فيها الحكم في الماشية موجودة في سائر األموال(١).
الترجيح:الترجيح:

الراجح الراجح – – والله أعلم والله أعلم – – التفصيل، فإن كان المزكي هو العضو المساهم فالقول التفصيل، فإن كان المزكي هو العضو المساهم فالقول 
نظر إلى نوعية السـهم الثاني هو الراجح في حقه فيُنظر إلى نيته من تملك السـهم كما يُنظر إلى نوعية السـهم  الثاني هو الراجح في حقه فيُنظر إلى نيته من تملك السـهم كما يُ
ـا، وأما إن كانت الشـركة هي من يخرج الزكاة فالراجـح هو القول الثالث، وذلك  ـا، وأما إن كانت الشـركة هي من يخرج الزكاة فالراجـح هو القول الثالث، وذلك أيضً أيضً
ا  ا باعتبار أموال المسـاهمين كالشـيء الواحد من حيث نوع المال وحوله ونصابه أخذً باعتبار أموال المسـاهمين كالشـيء الواحد من حيث نوع المال وحوله ونصابه أخذً
ا لمفهومها، وهذا القول أسـعد بالدليل ففيـه أخذ بما قوي من  ا لمفهومها، وهذا القول أسـعد بالدليل ففيـه أخذ بما قوي من بمبـدأ الخلطة وتوسـيعً بمبـدأ الخلطة وتوسـيعً

أدلة األقوال المختلفة.أدلة األقوال المختلفة.
وبنـاء علـى التأصيل اآلنـف الذكر فـإن البنـوك التعاونيةوبنـاء علـى التأصيل اآلنـف الذكر فـإن البنـوك التعاونية(٢) تعمل فـي المجال  تعمل فـي المجال 
المصرفي وهو مجال تجاري، واألعضاء المساهمون في البنوك التعاونية إنما يهدفون المصرفي وهو مجال تجاري، واألعضاء المساهمون في البنوك التعاونية إنما يهدفون 
إلى االسـتفادة من ريع هذه األسـهم إضافة إلى هدف التعـاون، وعلى هذا فإن الزكاة إلى االسـتفادة من ريع هذه األسـهم إضافة إلى هدف التعـاون، وعلى هذا فإن الزكاة 
تجـب في قيمة األسـهم الحقيقية بعد حسـم األصـول الثابتة والمصاريـف اإلدارية، تجـب في قيمة األسـهم الحقيقية بعد حسـم األصـول الثابتة والمصاريـف اإلدارية، 

ويرجع إلى أهل الخبرة لمعرفة قيمة أسهمها.ويرجع إلى أهل الخبرة لمعرفة قيمة أسهمها.
وأمـا الذي يقوم بإخراج الزكاة فإن الزكاة تجب على أصحابها وتخرجها إدارة وأمـا الذي يقوم بإخراج الزكاة فإن الزكاة تجب على أصحابها وتخرجها إدارة 
البنك نيابة عنهم إذا نص في نظامها األساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية البنك نيابة عنهم إذا نص في نظامها األساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية 
العموميـة، أو كان قانون الدولة يلزم الشـركات بإخـراج الزكاة، أو حصل تفويض من العموميـة، أو كان قانون الدولة يلزم الشـركات بإخـراج الزكاة، أو حصل تفويض من 

صاحب األسهم إلدارة الشركة إلخراج زكاة أسهمهصاحب األسهم إلدارة الشركة إلخراج زكاة أسهمه(٣).
ينظر: المجموع للنووي ٤٢٩٤٢٩/٥، ، ٤٣٠٤٣٠. ينظر: المجموع للنووي    (١)

ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ٢٩٠٢٩٠/٩ – – ٢٩١٢٩١. ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء    (٢)
ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ٦٣٦٣، ومسألة الجهة التي تتولى إخراج الزكاة ، ومسألة الجهة التي تتولى إخراج الزكاة   (٣)
من المسائل الخالفية وليس هذا محل بسطها. ينظر للتوسع في ذلك: أحكام الزكاة ومسائلها من المسائل الخالفية وليس هذا محل بسطها. ينظر للتوسع في ذلك: أحكام الزكاة ومسائلها 

المعاصرة، د. صالح المسلم المعاصرة، د. صالح المسلم ٣٥٤٣٥٤-٣٦٠٣٦٠، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ، ونوازل الزكاة، د. الغفيلي ١٨٥١٨٥-١٨٨١٨٨.



٤٠٦٤٠٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا: االحتياطي: ا: االحتياطي:ثانيً ثانيً
تقـدم الحديث مفصالً عن االحتياطي في البنوك التعاونية وتبين أن االحتياطي تقـدم الحديث مفصالً عن االحتياطي في البنوك التعاونية وتبين أن االحتياطي 
ا عاما بحيث لـو أراد األعضاء تصفية  ا ملـكً ا عاما بحيث لـو أراد األعضاء تصفية يخـرج من ملكية األعضـاء ليكون مملوكً ا ملـكً يخـرج من ملكية األعضـاء ليكون مملوكً
البنـك أو تحويله إلى شـركة تجارية محضة فال يحق لهـم التصرف فيه وإنما ينقل إلى البنـك أو تحويله إلى شـركة تجارية محضة فال يحق لهـم التصرف فيه وإنما ينقل إلى 
جهـة تعاونية أخر أو جهـة خيرية أو مصلحة عامة للمجتمع، وهـو بهذه الصفة يعد جهـة تعاونية أخر أو جهـة خيرية أو مصلحة عامة للمجتمع، وهـو بهذه الصفة يعد 
ا(١)، وقد اختلف الفقهاء ، وقد اختلف الفقهاء – – رحمهم الله رحمهم الله – – في زكاة المال الموقوف في زكاة المال الموقوف – – إذا كان على إذا كان على  اوقفً وقفً

جهة عامة جهة عامة – – وذلك على قولين:وذلك على قولين:
القـول األول:القـول األول: أن الـزكاة واجبة في المـال الموقوف ويتولـى إخراجها الناظر،  أن الـزكاة واجبة في المـال الموقوف ويتولـى إخراجها الناظر، 

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٢).
القـول الثانـي:القـول الثانـي: أنـه ال زكاة فـي المـال الموقوف علـى جهة عامـة وهو مذهب  أنـه ال زكاة فـي المـال الموقوف علـى جهة عامـة وهو مذهب 

الحنفيةالحنفية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

دليل القول األول: دليل القول األول: 
أن الوقف باقٍ في ملك الواقف ولذلك فالزكاة واجبة عليه في الموقوف كسائر أن الوقف باقٍ في ملك الواقف ولذلك فالزكاة واجبة عليه في الموقوف كسائر 

أموالهأمواله(٦).
ينظر: ص٢٤٤٢٤٤، ، ٢٤٥٢٤٥. ينظر: ص   (١)

ينظـر: المدونـة ٣٨٠٣٨٠/١، والمقدمـات الممهدات البن رشـد ، والمقدمـات الممهدات البن رشـد ٣٠٧٣٠٧/١، والتـاج واإلكليل ، والتـاج واإلكليل  ينظـر: المدونـة    (٢)
للمواق للمواق ٢٠٢٢٠٢/٣.

ينظر: المبسوط ٥٢٥٢/٣، ورد المحتار على الدر المختار ، ورد المحتار على الدر المختار ٢٠٨٢٠٨/١. ينظر: المبسوط    (٣)
ينظر: المجموع ٣١٢٣١٢/٥، وتحفة المحتاج للهيتمي ، وتحفة المحتاج للهيتمي ٣٩٤٣٩٤/٣. ينظر: المجموع    (٤)

ينظر: المقنع والشرح الكبير واإلنصاف ٣١٤٣١٤/٦، ، ٣١٥٣١٥، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٣١٤٣١٤/٤. ينظر: المقنع والشرح الكبير واإلنصاف    (٥)
ينظر: التاج واإلكليل للمواق ٢٠٢٢٠٢/٣. ينظر: التاج واإلكليل للمواق    (٦)



أحكام البنوك التعاونيةأحكام البنوك التعاونية

٤٠٧٤٠٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ويناقش:ويناقش: بعدم التسـليم ببقاء الوقف في ملك الواقف بدليل منعه من بيعه ومن  بعدم التسـليم ببقاء الوقف في ملك الواقف بدليل منعه من بيعه ومن 
سائر التصرفات المعطلة لمقصود الوقف.سائر التصرفات المعطلة لمقصود الوقف.

دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: 
أن مـن شـرط وجوب الـزكاة تمـام الملك وهو غيـر موجود فـي الوقف؛ ألن أن مـن شـرط وجوب الـزكاة تمـام الملك وهو غيـر موجود فـي الوقف؛ ألن 
الوقـف انتقـل إلى ملك الله تعالى السـيما وأنه علـى جهة غير معينـة بدليل أن المال الوقـف انتقـل إلى ملك الله تعالى السـيما وأنه علـى جهة غير معينـة بدليل أن المال 

الموقوف يمكن صرفه ألي مصلحةالموقوف يمكن صرفه ألي مصلحة(١).
الترجيح:الترجيح:

الراجـح الراجـح – – واللـه أعلم واللـه أعلم – – أنه ال زكاة فـي المال الموقوف على جهـة غير معينة أنه ال زكاة فـي المال الموقوف على جهـة غير معينة 
وذلك لألسباب اآلتية:وذلك لألسباب اآلتية:

قـوة دليله وسـالمته من المناقشـة، وورود المناقشـة القويـة على دليل قـوة دليله وسـالمته من المناقشـة، وورود المناقشـة القويـة على دليل   – –١
القول اآلخر.القول اآلخر.

أن الوقـف ليس علـى جهة معينة والمقصود منه اإلحسـان والنفع العام أن الوقـف ليس علـى جهة معينة والمقصود منه اإلحسـان والنفع العام   – –٢
وليس له مالك معين فال زكاة فيه.وليس له مالك معين فال زكاة فيه.

وبنـاء على ما سـبق فاالحتياطي في البنـك التعاوني ال زكاة فيـه فيما ظهر لي، وبنـاء على ما سـبق فاالحتياطي في البنـك التعاوني ال زكاة فيـه فيما ظهر لي، 
والله أعلم.والله أعلم.

ينظر: المبسوط ٥٢٥٢/٣، واإلنصاف ، واإلنصاف ٣١٤٣١٤/٦، ، ٣١٥٣١٥. ينظر: المبسوط    (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

دراسة تطبيقية

وفيه ثالثة فصول: وفيه ثالثة فصول: 
الفصل األول:الفصل األول: دراسة أنظمة بنوك تعاونية في ضوء الفقه اإلسالمي. دراسة أنظمة بنوك تعاونية في ضوء الفقه اإلسالمي.

الفصل الثاني:الفصل الثاني: دراسة ميزانيات بنوك تعاونية في ضوء الفقه اإلسالمي.  دراسة ميزانيات بنوك تعاونية في ضوء الفقه اإلسالمي. 
الفصل الثالث:الفصل الثالث: قواعد وضوابط شرعية لعمل البنك التعاوني. قواعد وضوابط شرعية لعمل البنك التعاوني.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

دراسة أنظمة بنوك تعاونية
في ضوء الفقه اإلسالمي



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٤١٣٤١٣

اختـرت في هـذا الفصل أنظمة بنكين مـن البنوك التعاونية لدراسـتها في ضوء اختـرت في هـذا الفصل أنظمة بنكين مـن البنوك التعاونية لدراسـتها في ضوء 
أحـكام الفقه التي سـبق بحثهـا وتقريرها في ثنايا هذه الرسـالة، وقد تـم اختيار هذين أحـكام الفقه التي سـبق بحثهـا وتقريرها في ثنايا هذه الرسـالة، وقد تـم اختيار هذين 
ا للواقع في البنوك التعاونية على وجه  ا للواقع في البنوك التعاونية على وجه النموذجين من أقطار مختلفة ليكون ذلك كاشفً النموذجين من أقطار مختلفة ليكون ذلك كاشفً
الحقيقة والكمال، وسأكتفي هنا بذكر المواد النظامية التي للفقه فيها مدخل من حيث الحقيقة والكمال، وسأكتفي هنا بذكر المواد النظامية التي للفقه فيها مدخل من حيث 
التحريـم أو الوجـوب ونحـو ذلك من األحكام، وأمـا المواد النظاميـة التي ال مدخل التحريـم أو الوجـوب ونحـو ذلك من األحكام، وأمـا المواد النظاميـة التي ال مدخل 

ا إدارية ونحو ذلك فلن أذكرها هنا تجنبًا لإلطالة. ا إدارية ونحو ذلك فلن أذكرها هنا تجنبًا لإلطالة.للفقه فيها لكونها أمورً للفقه فيها لكونها أمورً



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٤١٥٤١٥

النموذج األولالنموذج األول
نظام البنك التعاوني في األردننظام البنك التعاوني في األردن(١)

صـدر نظام هـذا البنك في عام صـدر نظام هـذا البنك في عام ١٩٧٠١٩٧٠، ويتألف هذا النظـام من أربعين مادة، ويتألف هذا النظـام من أربعين مادة(٢)، ، 
وتختلف هذه المواد من حيث موضوعها، فبعضها يتعلق باألمور اإلجرائية واإلدارية، وتختلف هذه المواد من حيث موضوعها، فبعضها يتعلق باألمور اإلجرائية واإلدارية، 

واآلخر يصب في صلب األحكام التعاونية التي هي محل البحث.واآلخر يصب في صلب األحكام التعاونية التي هي محل البحث.
التعليق على مواد النظام:التعليق على مواد النظام:

جاء في النظام ما نصه: جاء في النظام ما نصه: 
(الفصل األول: غايات البنك(الفصل األول: غايات البنك

المادة المادة ٤ غايات البنك هي: غايات البنك هي:
دعم وتنميةالحركة التعاونية في المملكةدعم وتنميةالحركة التعاونية في المملكة(٣). أ– – 

تأسـس هـذا البنك في عام ١٣٩٠١٣٩٠هــ - هــ - ١٩٧١١٩٧١م، وقد مر قبل ذلك بعـدة مراحل منذ بدايته م، وقد مر قبل ذلك بعـدة مراحل منذ بدايته  تأسـس هـذا البنك في عام    (١)
في عام في عام ١٣٧٢١٣٧٢هـ - هـ - ١٩٥٢١٩٥٢م تحت اسم دائرة اإلنشاء التعاوني ثم تطور على مراحل إلى أن م تحت اسم دائرة اإلنشاء التعاوني ثم تطور على مراحل إلى أن 
ا تعاونيا في عام ١٩٧١١٩٧١م. ينظر: االتجاهـات المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد م. ينظر: االتجاهـات المعاصرة في إدارة البنوك، د. زياد  ا تعاونيا في عام أصبـح بنـكً أصبـح بنـكً

رمضان ود. محفوظ جودة رمضان ود. محفوظ جودة ٢٤٧٢٤٧-٢٤٩٢٤٩.
النظام بأكمله منشور على موقع التشريعات األردنية، نظام المعلومات الوافي، الرابط: النظام بأكمله منشور على موقع التشريعات األردنية، نظام المعلومات الوافي، الرابط:   (٢)

http:/www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search-no.jsp?no=58year=1971http:/www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search-no.jsp?no=58year=1971  
حيثما ورد في هذا النظام كلمة «المملكة» فالمقصود بها المملكة األردنية الهاشمية.  حيثما ورد في هذا النظام كلمة «المملكة» فالمقصود بها المملكة األردنية الهاشمية.    (٣)



٤١٦٤١٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

تشـجيع الصناعات الخفيفة وعلى األخص الريفية منها، وتنمية الحرف تشـجيع الصناعات الخفيفة وعلى األخص الريفية منها، وتنمية الحرف  ب– – 
اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها.اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها.

تمويل المشاريع بمنح القروض للجمعيات الزراعية.تمويل المشاريع بمنح القروض للجمعيات الزراعية. ج– – 
تشـجيع مشـاريع الخدمات في المملكة ومشاريع اإلسـكان الجماعية تشـجيع مشـاريع الخدمات في المملكة ومشاريع اإلسـكان الجماعية  د– – 
التعاونيـة عـن طريق منح القـروض للجمعيـات الخاصة بهـا، وتقديم التعاونيـة عـن طريق منح القـروض للجمعيـات الخاصة بهـا، وتقديم 
المساعدات الفنية والضمانات لتمكينها من الحصول على التمويل من المساعدات الفنية والضمانات لتمكينها من الحصول على التمويل من 

.مؤسسة اإلسكان أو أية مصادر أخر.مؤسسة اإلسكان أو أية مصادر أخر
منح القروض الموسـمية للمزارعين غير المنتسـبين لجمعيات تعاونية  منح القروض الموسـمية للمزارعين غير المنتسـبين لجمعيات تعاونية هـ-  هـ- 
ـا ألحـكام هـذا النظـام علـى أن ال يؤثر هـذا اإلقراض علـى تأمين  ـا ألحـكام هـذا النظـام علـى أن ال يؤثر هـذا اإلقراض علـى تأمين وفقً وفقً

احتياجات الجمعيات التعاونية من القروض).احتياجات الجمعيات التعاونية من القروض).
التعليق:التعليق:

غايـات البنـك المذكـورة في هذه المـادة غايـات نبيلة، والشـريعة تحث على غايـات البنـك المذكـورة في هذه المـادة غايـات نبيلة، والشـريعة تحث على 
اإلعانة في كل شيء يقبل اإلعانة لما في ذلك من خدمة الناس وتسهيل أمورهم، وقد اإلعانة في كل شيء يقبل اإلعانة لما في ذلك من خدمة الناس وتسهيل أمورهم، وقد 
ثبـت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال لمن سـأله: أي العمـل أفضل؟ قال: ثبـت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال لمن سـأله: أي العمـل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في «إيمان بالله وجهاد في 
سـبيله»سـبيله» قيل: فـأي الرقاب أفضل؟ قال:  قيل: فـأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغالها ثمنًا وأنفسـها عنـد أهلها»«أغالها ثمنًا وأنفسـها عنـد أهلها» قلت: فإن  قلت: فإن 
ا أو تصنع ألخرق» قال: فإن لـم أفعل؟ قال:  قال: فإن لـم أفعل؟ قال: «تدع الناس «تدع الناس  ا أو تصنع ألخرق»«تعين صانعً لـم أفعـل؟ قال: لـم أفعـل؟ قال: «تعين صانعً
من الشـر فإنها صدقة تصدق بها على نفسـك»من الشـر فإنها صدقة تصدق بها على نفسـك»(١). فدل الحديث على فضيلة إعانة ذي . فدل الحديث على فضيلة إعانة ذي 
رواه البخـاري، كتـاب العتق، باب أي الرقاب أفضل؟ ١٤٤١٤٤/٣ رقم  رقم ٢١٥٨٢١٥٨، ومسـلم كتاب ، ومسـلم كتاب  رواه البخـاري، كتـاب العتق، باب أي الرقاب أفضل؟    (١)
اإليمـان، باب كـون اإليمان باللـه تعالى أفضل األعمـال اإليمـان، باب كـون اإليمان باللـه تعالى أفضل األعمـال ٦٢٦٢/١ رقـم  رقـم ١٣٦١٣٦، واألخرق هو ، واألخرق هو 

الجاهل بما يعمله أو ليس في يده صنعة يتكسب بها.الجاهل بما يعمله أو ليس في يده صنعة يتكسب بها.
ينظر: فتح الباري البن حجر ١٤٩١٤٩/٥. ينظر: فتح الباري البن حجر    



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤١٧٤١٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحاجة ومساعدته بأي طريق مباح، ومن ذلك ما تقوم به البنوك التعاونية كما ذكر في الحاجة ومساعدته بأي طريق مباح، ومن ذلك ما تقوم به البنوك التعاونية كما ذكر في 
غاياتها اآلنفة الذكر.غاياتها اآلنفة الذكر.

(المادة (المادة ٥ يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي: يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:
قبـول الودائع مـن الجمعيـات واألعضـاء التعاونييـن والمواطنين غير قبـول الودائع مـن الجمعيـات واألعضـاء التعاونييـن والمواطنين غير  أ– – 

المنتسبين للجمعيات.المنتسبين للجمعيات.
صـرف القـروض للجمعيـات التعاونيـة الزراعيـة وذلـك بقصـد تنمية صـرف القـروض للجمعيـات التعاونيـة الزراعيـة وذلـك بقصـد تنمية  ب– – 
الحركـة التعاونية فـي المملكة وتشـجيع الصناعات والحـرف اليدوية الحركـة التعاونية فـي المملكة وتشـجيع الصناعات والحـرف اليدوية 

على مختلف أنواعها.على مختلف أنواعها.
تحصيل الكمبياالت واألسناد المودعة لد البنك برسم التحصيل. تحصيل الكمبياالت واألسناد المودعة لد البنك برسم التحصيل.ج-  ج- 

 العمل كبنـك للجمعيات التعاونية وتقديم أيـة خدمات مصرفية أخر العمل كبنـك للجمعيات التعاونية وتقديم أيـة خدمات مصرفية أخر د– – 
تقوم بها البنوك لهذه الجمعيات وذلك بموافقة المجلس.تقوم بها البنوك لهذه الجمعيات وذلك بموافقة المجلس.

فتـح حسـابات جاريـة وإيـداع ودائـع ألجل فـي أي بنـك مرخص في  فتـح حسـابات جاريـة وإيـداع ودائـع ألجل فـي أي بنـك مرخص في هـ-  هـ- 
المملكة.المملكة.

شراء سندات ذات دخل ثابت وذلك بتنسيب من اللجنة المالية وبموافقة  شراء سندات ذات دخل ثابت وذلك بتنسيب من اللجنة المالية وبموافقة د-  د- 
المجلس.المجلس.

استثمار أية أموال باإلضافة لرأس المال المنصوص عليه في هذا النظام استثمار أية أموال باإلضافة لرأس المال المنصوص عليه في هذا النظام  ز– – 
ا لما يقرره المجلس). ا لما يقرره المجلس).وفقً وفقً

التعليق:التعليق:

هذه المادة تتضمن عدة قضايا:هذه المادة تتضمن عدة قضايا:



٤١٨٤١٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القضية األولى:القضية األولى: في الفقرة (ب) وهي صرف القروض وسـيأتي في بعض مواد  في الفقرة (ب) وهي صرف القروض وسـيأتي في بعض مواد 
هذا النظام أنها قروض بفائدة وهي محرمة كما تقدم.هذا النظام أنها قروض بفائدة وهي محرمة كما تقدم.

القضية الثانية:القضية الثانية: في الفقرة (ج) وهي تحصيل الكمبياالت برسم التحصيل وهي  في الفقرة (ج) وهي تحصيل الكمبياالت برسم التحصيل وهي 
ا؛ ألنها من قبيل اإلجارة، فالبنك يتقاضى أجرة مقابل تحصيله لقيمة الورقة  ا؛ ألنها من قبيل اإلجارة، فالبنك يتقاضى أجرة مقابل تحصيله لقيمة الورقة جائزة شرعً جائزة شرعً
بشرط أن يكون التحصيل بدون ضمان ألصل المبلغ، بخالف خصم الكمبياالت فهي بشرط أن يكون التحصيل بدون ضمان ألصل المبلغ، بخالف خصم الكمبياالت فهي 

محرمة ألنها قرض بفائدة.محرمة ألنها قرض بفائدة.
القضية الثالثة:القضية الثالثة: في الفقرة (هـ) وهي إيداع الودائع ألجل وهذه المعاملة محرمة؛  في الفقرة (هـ) وهي إيداع الودائع ألجل وهذه المعاملة محرمة؛ 
ألن حقيقتهـا قرض بفائـدة، فالعميل يودع المال إلى أجل محدد فال يحق له التصرف ألن حقيقتهـا قرض بفائـدة، فالعميل يودع المال إلى أجل محدد فال يحق له التصرف 

فيه مقابل أن يحصل على فائدة تزيد كلما زادت المدة.فيه مقابل أن يحصل على فائدة تزيد كلما زادت المدة.
القضية الرابعة:القضية الرابعة: في الفقرة (و) وهي شـراء سـندات ذات دخل ثابت، وقد تقدم  في الفقرة (و) وهي شـراء سـندات ذات دخل ثابت، وقد تقدم 
ـا بفائدة، ولذلـك فهي محرمـة باتفاق  ـا بفائدة، ولذلـك فهي محرمـة باتفاق بيـان تحريـم التعامـل بالسـندات لكونها قرضً بيـان تحريـم التعامـل بالسـندات لكونها قرضً

المجامع الفقهية والهيئات الشرعية كما تقدم.المجامع الفقهية والهيئات الشرعية كما تقدم.
(المـادة (المـادة ٧ يتعاطى البنك أعماله على أسـس تعاونية وتسـدد نفقاتـه من إيراداته  يتعاطى البنك أعماله على أسـس تعاونية وتسـدد نفقاتـه من إيراداته 
ا  ا ويسـتوفي فائـدة وعمولة علـى القروض التي يصرفهـا والعمليات التي يقـوم بها وفقً ويسـتوفي فائـدة وعمولة علـى القروض التي يصرفهـا والعمليات التي يقـوم بها وفقً

ألحكام هذا النظام وقرارات المجلس)ألحكام هذا النظام وقرارات المجلس).
التعليق:التعليق:

ا بأخذ فائدة علـى القروض، وهذه الفائدة محرمة  ا بأخذ فائدة علـى القروض، وهذه الفائدة محرمة تضمنـت هذه المادة تصريحً تضمنـت هذه المادة تصريحً
ا، وهي من أكبر المحاذير الشرعية في المجال المصرفي. ا، وهي من أكبر المحاذير الشرعية في المجال المصرفي.شرعً شرعً

(الفصل الثالث: تنظيم البنك وإدارته.(الفصل الثالث: تنظيم البنك وإدارته.
المادة المادة ٨ يكون المجلس مسؤوالً عن تنظيم شؤون البنك ورسم السياسة العامة له يكون المجلس مسؤوالً عن تنظيم شؤون البنك ورسم السياسة العامة له).).



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤١٩٤١٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

التعليق:التعليق:

ا  ا مجلس اإلدارة يعد وكيالً عن الشـركاء في إدارة البنك، وهذا أمر سـائغ شـرعً مجلس اإلدارة يعد وكيالً عن الشـركاء في إدارة البنك، وهذا أمر سـائغ شـرعً
وال حرج فيه لعدم إمكانية تصرف جميع األعضاء.وال حرج فيه لعدم إمكانية تصرف جميع األعضاء.

ا  ا  يقدم المدير للمجلس خالل شهرين من انتهاء كل سنة مالية تقريرً (المادة (المادة ١٦١٦ يقدم المدير للمجلس خالل شهرين من انتهاء كل سنة مالية تقريرً
ا من مدقق  ا بموجوداته ومطلوباته وحساب أرباحه وخسائره مصدقً ا من مدقق عن أعماله وكشـفً ا بموجوداته ومطلوباته وحساب أرباحه وخسائره مصدقً عن أعماله وكشـفً

المنظمة).المنظمة).
التعليق:التعليق:

المديـر يعـد أمينًا، ولذا فيجب عليه التزام الدقة واألمانـة في إعداد هذا التقرير المديـر يعـد أمينًا، ولذا فيجب عليه التزام الدقة واألمانـة في إعداد هذا التقرير 
لمـا يترتب عليه من حقوق األعضاء وغيرهم، كما يجب على من يقوم بتدقيق التقرير لمـا يترتب عليه من حقوق األعضاء وغيرهم، كما يجب على من يقوم بتدقيق التقرير 

مراعاة الدقة وإيضاح ما قد يقع فيه من خطأ.مراعاة الدقة وإيضاح ما قد يقع فيه من خطأ.
(المادة (المادة ١٧١٧ في نهاية كل سـنة مالية تخصـص احتياطيات كافية للديون الهالكة  في نهاية كل سـنة مالية تخصـص احتياطيات كافية للديون الهالكة 
أو المشـكوك فيها بموافقة المجلس وينقل صافي األرباح لحساب األرباح المتجمعة أو المشـكوك فيها بموافقة المجلس وينقل صافي األرباح لحساب األرباح المتجمعة 

لد المنظمة).لد المنظمة).
التعليق:التعليق:

ممـا تقـرر لد الفقهاء أن الربح وقاية لرأس المـال ولذلك فما ينص عليه هذا ممـا تقـرر لد الفقهاء أن الربح وقاية لرأس المـال ولذلك فما ينص عليه هذا 
ا ومهم لحماية البنك وحماية رأس ماله، واالحتياطيات في البنك  ا ومهم لحماية البنك وحماية رأس ماله، واالحتياطيات في البنك النظام صحيح شرعً النظام صحيح شرعً
التعاوني ال تعود لملكية األعضاء بل يحفظها البنك لتغطي ما قد يتعرض له من نقص التعاوني ال تعود لملكية األعضاء بل يحفظها البنك لتغطي ما قد يتعرض له من نقص 
مالي وإن اسـتغنى عنها فـي يوم ما صرفها في المصالح العامـة، ولذلك فقد بينت في مالي وإن اسـتغنى عنها فـي يوم ما صرفها في المصالح العامـة، ولذلك فقد بينت في 

ثنايا البحث أن الراجح في االحتياطي أنه من قبيل وقف النقود، أو التبرع بها.ثنايا البحث أن الراجح في االحتياطي أنه من قبيل وقف النقود، أو التبرع بها.
وأما األرباح فإنها توزع في حال بلوغ حساب االحتياطي النسبة المطلوبة.وأما األرباح فإنها توزع في حال بلوغ حساب االحتياطي النسبة المطلوبة.



٤٢٠٤٢٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

(الفصـل الخامس: القواعـد التي يجب اتباعها في قسـم العمليـات المصرفية (الفصـل الخامس: القواعـد التي يجب اتباعها في قسـم العمليـات المصرفية 
المادة المادة ١٨١٨ يحتفظ قسم العمليات المصرفية بـ: يحتفظ قسم العمليات المصرفية بـ:

بطاقـة لكل صاحب (حسـاب وديعة) لد البنك تسـمى بطاقة الودائع بطاقـة لكل صاحب (حسـاب وديعة) لد البنك تسـمى بطاقة الودائع  أ– – 
تبين حركة الحسـاب ورصيده في أي وقت وتدخل في الحساب جميع تبين حركة الحسـاب ورصيده في أي وقت وتدخل في الحساب جميع 

معامالت المودع لد البنك.معامالت المودع لد البنك.
بطاقة خاصة باسـم كل شخص يودع أشـياء ثمينة برسم الحفظ وتدرج بطاقة خاصة باسـم كل شخص يودع أشـياء ثمينة برسم الحفظ وتدرج  ب– – 

فيها أوصاف الوديعة.فيها أوصاف الوديعة.
أية سجالت يتطلبها ضبط عمليات القسم حسب تعليمات المدير).أية سجالت يتطلبها ضبط عمليات القسم حسب تعليمات المدير). ج– – 

التعليق:التعليق:

ا، قال تعالى: ﴿ !   "   #    ا، قال تعالى: ﴿ ضبط المعامالت وتوثيقها مأمور به شرعً ضبط المعامالت وتوثيقها مأمور به شرعً
$   %   &   '   )   (   * ﴾ ﴾(١)،وذلك لما فيه من حفظ الحقوق وسـد ،وذلك لما فيه من حفظ الحقوق وسـد 

باب النزاعات.باب النزاعات.

(المادة (المادة ٢٠٢٠ ال يسمح بالسحب أكثر من رصيد الوديعة) ال يسمح بالسحب أكثر من رصيد الوديعة)

التعليق:التعليق:

الودائـع البنكيـة أو ما تسـمى بالحسـابات الجاريـة تعتبر في التكييـف الفقهي الودائـع البنكيـة أو ما تسـمى بالحسـابات الجاريـة تعتبر في التكييـف الفقهي 
مثالً فـي إدارته  ـا، فالعميـل مقـرض والبنك مقتـرض، ولذلك فيحـق للبنك مُ مثالً فـي إدارته قروضً ـا، فالعميـل مقـرض والبنك مقتـرض، ولذلك فيحـق للبنك مُ قروضً
ا على البنك  ـا أكثر من رصيـده؛ ألن في ذلك ضـررً ا على البنك أن يمتنـع مـن إعطـاء العميل مبلغً ـا أكثر من رصيـده؛ ألن في ذلك ضـررً أن يمتنـع مـن إعطـاء العميل مبلغً

الحتمال عجز الساحب عن السداد والبنك يركز على المعامالت قليلة المخاطر.الحتمال عجز الساحب عن السداد والبنك يركز على المعامالت قليلة المخاطر.
سورة البقرة، اآلية: ٢٨٢٢٨٢. سورة البقرة، اآلية:    (١)



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٢١٤٢١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

(المادة (المادة ٢١٢١ 
تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات األخر في القسم «كأشياء تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات األخر في القسم «كأشياء  أ– – 

ثمينة» وتخضع للمراقبة الثنائية.ثمينة» وتخضع للمراقبة الثنائية.
تحفـظ األوراق القابلـة للتـداول والمسـتندات األخـر ذات القيمـة تحفـظ األوراق القابلـة للتـداول والمسـتندات األخـر ذات القيمـة  ب– – 

كمستندات القيد في خزانة أمينة.كمستندات القيد في خزانة أمينة.

المــادة المــادة ٢٢٢٢ أ  أ – – يحفــظ النقد فــي البنك في غرفة محصنــة أو خزائن يحفــظ النقد فــي البنك في غرفة محصنــة أو خزائن 
فوالذية...).فوالذية...).

التعليق:التعليق:

ا ويجب عليه حفظ األموال بكل وسـيلة دل  ا ويجب عليه حفظ األموال بكل وسـيلة دل يعـد البنك متمثـالً في إدارته أمينـً يعـد البنك متمثـالً في إدارته أمينـً
العرف على اعتبارها، والوسائل تختلف من زمان آلخر ومن بلد آلخر.العرف على اعتبارها، والوسائل تختلف من زمان آلخر ومن بلد آلخر.

(المـادة (المـادة ٢٣٢٣ يحـدد المجلس بناء على تنسـيب اللجنة سـعر الفوائـد التي تدفع  يحـدد المجلس بناء على تنسـيب اللجنة سـعر الفوائـد التي تدفع 
للمودعين والعموالت التي يتقاضاها البنك على عملياته وكيفية احتسابها).للمودعين والعموالت التي يتقاضاها البنك على عملياته وكيفية احتسابها).

التعليق:التعليق:

مـا نصت عليه هذه المادة من كيفية تحديد نسـبة الفوائـد للمودعين أمر محرم مـا نصت عليه هذه المادة من كيفية تحديد نسـبة الفوائـد للمودعين أمر محرم 
ا، وقـد أفتت المجامـع الفقهيـة والهيئات العلميـة والفقهاء المعتبـرون بتحريم  ا، وقـد أفتت المجامـع الفقهيـة والهيئات العلميـة والفقهاء المعتبـرون بتحريم شـرعً شـرعً

الفوائد البنكية واعتبارها من الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بالحرب.الفوائد البنكية واعتبارها من الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بالحرب.
وأمـا العموالت فإن كانت فـي مقابل عمل قام به البنـك للعميل فهي من قبيل وأمـا العموالت فإن كانت فـي مقابل عمل قام به البنـك للعميل فهي من قبيل 
األجـرة فيجوز أخذهـا، وأما إن كانت العمولة تدفع فـي مقابل قرض ونحوه فهي من األجـرة فيجوز أخذهـا، وأما إن كانت العمولة تدفع فـي مقابل قرض ونحوه فهي من 

يت بغير اسمها. مِّ يت بغير اسمها.الفوائد الربوية وإن سُ مِّ الفوائد الربوية وإن سُ



٤٢٢٤٢٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

(المادة (المادة ٢٥٢٥ يرفق بطلب القرض ما يلي: يرفق بطلب القرض ما يلي:
تعهـد بدفع مبلغ القرض والفوائد المسـتحقة عليه موقع من أشـخاص تعهـد بدفع مبلغ القرض والفوائد المسـتحقة عليه موقع من أشـخاص  أ– – 

مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة).مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة).
التعليق:التعليق:

مـا نصـت عليه هـذه الفقرة من المـادة مـا نصـت عليه هـذه الفقرة من المـادة ٢٥٢٥ باشـتراط تعهد بدفـع مبلغ القرض  باشـتراط تعهد بدفـع مبلغ القرض 
ا؛ ألن التعامـل بالفوائـد محرم  ا؛ ألن التعامـل بالفوائـد محرم والفوائـد المسـتحقة عليـه.. شـرط غيـر معتبـر شـرعً والفوائـد المسـتحقة عليـه.. شـرط غيـر معتبـر شـرعً
ا فيعتبر الشـرط الغيًـا وال يحكم  ا فيعتبر الشـرط الغيًـا وال يحكم فاشـتراطها والتعهـد بذلـك باطل وال عبرة به شـرعً فاشـتراطها والتعهـد بذلـك باطل وال عبرة به شـرعً

للبنك إال بمبلغ القرض فقط دون الفوائد.للبنك إال بمبلغ القرض فقط دون الفوائد.
(المــادة (المــادة ٢٨٢٨ أ  أ – – يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية وال يحق له يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية وال يحق له 

صرف قروض ألعضاء هذه الجمعيات من غير طريق الجمعية).صرف قروض ألعضاء هذه الجمعيات من غير طريق الجمعية).

التعليق:التعليق:

فـي هـذه المادة نص علـى أن القروض تقدم للجمعيات ومـا يقدم من قروض فـي هـذه المادة نص علـى أن القروض تقدم للجمعيات ومـا يقدم من قروض 
لألفـراد فيكـون بواسـطة الجمعيـة التعاونية وليس البنـك، وهذا أمر مبـاح ألنه عمل لألفـراد فيكـون بواسـطة الجمعيـة التعاونية وليس البنـك، وهذا أمر مبـاح ألنه عمل 
إجرائـي، واألصـل فـي مثـل ذلـك اإلباحـة، وهـذه الطريقة تعمـل بها بعـض البنوك إجرائـي، واألصـل فـي مثـل ذلـك اإلباحـة، وهـذه الطريقة تعمـل بها بعـض البنوك 

التعاونية، وهناك بنوك أخر تتعامل مع الجمعيات واألفراد على حد سواء.التعاونية، وهناك بنوك أخر تتعامل مع الجمعيات واألفراد على حد سواء.
ا لجمعية ليس لها حســاب  ا لجمعية ليس لها حســاب  ال يجــوز للبنك أن يمنح قروضً (المــادة (المــادة ٣٠٣٠ ال يجــوز للبنك أن يمنح قروضً

جار فيه).جار فيه).

التعليق:التعليق:

مـا تقوم بـه البنوك التعاونية من عدم إقراض من ليس له حسـاب وعضوية فيها مـا تقوم بـه البنوك التعاونية من عدم إقراض من ليس له حسـاب وعضوية فيها 



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٢٣٤٢٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا؛ لما في ذلك من زيادة االسـتيثاق التي يطمح إليها البنك، وقد نص هذا  ا؛ لما في ذلك من زيادة االسـتيثاق التي يطمح إليها البنك، وقد نص هذا سـائغ شـرعً سـائغ شـرعً
النظام في المادة النظام في المادة ٣١٣١ على أنه ال يجوز صرف قرض للجمعية قبل تسديد قيمة األسهم  على أنه ال يجوز صرف قرض للجمعية قبل تسديد قيمة األسهم 

المترتبة عليها.المترتبة عليها.
(المــادة (المــادة ٣٣٣٣ تخضــع جميع القــروض التــي يصدرها البنــك لمراقبة  تخضــع جميع القــروض التــي يصدرها البنــك لمراقبة 
وإشــراف المنظمة وعليهــا التأكد باســتمرار أن القرض يصرف في وإشــراف المنظمة وعليهــا التأكد باســتمرار أن القرض يصرف في 

الغايات المحددة له).الغايات المحددة له).

التعليق:التعليق:

ا، وفي ذلك مصلحة  ا، وفي ذلك مصلحة المراقبة واإلشراف على استخدام القروض أمر جائز شرعً المراقبة واإلشراف على استخدام القروض أمر جائز شرعً
للمقرض والمقترض، وال أعلم في النصوص الشرعية ما يمنعه.للمقرض والمقترض، وال أعلم في النصوص الشرعية ما يمنعه.

(المــادة (المــادة ٣٤٣٤ أ  أ – – قبــل صــرف القــرض علــى الجمعية أن تــزود البنك قبــل صــرف القــرض علــى الجمعية أن تــزود البنك 
بشــهادة تأميــن على الحياة لــكل مقترض ال يقل مقدارهــا عن مبلغ بشــهادة تأميــن على الحياة لــكل مقترض ال يقل مقدارهــا عن مبلغ 

القرض وفوائده.القرض وفوائده.
يجـوز للمنظمـة التعاونيـة أن تؤمـن على قـروض األعضاء شـريطة أن يجـوز للمنظمـة التعاونيـة أن تؤمـن على قـروض األعضاء شـريطة أن  ب– – 

ال  تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار).ال  تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار).
التعليق:التعليق:

مـا نصـت عليه الفقـرة (أ) من هذه المادة من اشـتراط التأمين علـى الحياة أمر مـا نصـت عليه الفقـرة (أ) من هذه المادة من اشـتراط التأمين علـى الحياة أمر 
ا؛ ألن التأمين على الحياة محرم لما فيه من الغرر والربا وأكل أموال الناس  ا؛ ألن التأمين على الحياة محرم لما فيه من الغرر والربا وأكل أموال الناس باطل شرعً باطل شرعً
بالباطل؛ ألن المؤمن يدفع أقسـاطًا ليحصل ورثته على مبلغ من المال بعد وفاته، فقد بالباطل؛ ألن المؤمن يدفع أقسـاطًا ليحصل ورثته على مبلغ من المال بعد وفاته، فقد 
يعيش سـنوات طويلة وهو يدفع القسـط وقد يموت بعد العقد بمدة يسيرة، وهذا غرر يعيش سـنوات طويلة وهو يدفع القسـط وقد يموت بعد العقد بمدة يسيرة، وهذا غرر 
ظاهـر ومقامـرة وهـذا هو الغالب فـي التأمين على الحيـاة، وأمـا إن كان التأمين على ظاهـر ومقامـرة وهـذا هو الغالب فـي التأمين على الحيـاة، وأمـا إن كان التأمين على 



٤٢٤٤٢٤
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحياة تأمينًا تعاونيا فهو مباح.الحياة تأمينًا تعاونيا فهو مباح.
وأما الفقرة (ب) المتعلقة بالتأمين على القروض فهي ال تخلو من حالين:وأما الفقرة (ب) المتعلقة بالتأمين على القروض فهي ال تخلو من حالين:

ا من المال  ا تعاونيا بحيث يدفع كل عضـو مبلغً ا من المال  أن يكون تأمينـً ا تعاونيا بحيث يدفع كل عضـو مبلغً الحـال األولـى:الحـال األولـى: أن يكون تأمينـً
د عنه من هذا المال، ويمكـن المتاجرة بهذا المال  ـدِّ د عنه من هذا المال، ويمكـن المتاجرة بهذا المال بحيـث إذا عجـز أحد األعضاء سُ ـدِّ بحيـث إذا عجـز أحد األعضاء سُ

واالستفادة من ريعه فهذا جائز؛ ألنه ال محذور فيه وهو من التعاون على الخير.واالستفادة من ريعه فهذا جائز؛ ألنه ال محذور فيه وهو من التعاون على الخير.
الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون تأمينًا تجاريا فهذا محرم لما فيه من الربا والغرر والميسر  أن يكون تأمينًا تجاريا فهذا محرم لما فيه من الربا والغرر والميسر 

والظلم، وقد استقر رأي جماهير العلماء على تحريم هذا النوع.والظلم، وقد استقر رأي جماهير العلماء على تحريم هذا النوع.
والغالـب فـي الجمعيات والبنوك التعاونية أن يكـون التأمين تعاونيا، وهذا أمر والغالـب فـي الجمعيات والبنوك التعاونية أن يكـون التأمين تعاونيا، وهذا أمر 

حسن موافق للشريعة وموافق للغايات التعاونية.حسن موافق للشريعة وموافق للغايات التعاونية.

(المــادة (المــادة ٣٧٣٧ يحــدد المجلــس بناء على تنســيب اللجنة المالية أســعار  يحــدد المجلــس بناء على تنســيب اللجنة المالية أســعار 
الفوائد على القروض وطريقة احتسابها).الفوائد على القروض وطريقة احتسابها).

التعليق:التعليق:

هذه المادة من المواد التي صرحت بأخذ الفائدة على القروض وهذا أمر محرم هذه المادة من المواد التي صرحت بأخذ الفائدة على القروض وهذا أمر محرم 
ا. ا.بال شك، وقد تقدم الحديث عن ذلك مرارً بال شك، وقد تقدم الحديث عن ذلك مرارً

وبهذه المادة تنتهي المواد التي أردت التعليق عليها من هذا النظام، ويمكن أن وبهذه المادة تنتهي المواد التي أردت التعليق عليها من هذا النظام، ويمكن أن 
يُستخلص مما سبق أهم المالحظات على البنك وهي:يُستخلص مما سبق أهم المالحظات على البنك وهي:

أخذ الفائدة على القروض وقد نص عليها النظام في أكثر من مادة، وقد أخذ الفائدة على القروض وقد نص عليها النظام في أكثر من مادة، وقد   – –١
بينت أنها محرمة لكونها من الربا الصريح الذي حرمه الله عز وجل.بينت أنها محرمة لكونها من الربا الصريح الذي حرمه الله عز وجل.

ا. ا.التأمين على الحياة وهو محرم أيضً التأمين على الحياة وهو محرم أيضً  – –٢



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وبهذيـن األمرين يكـون هذا البنك األردنـي أقرب إلى التعامـالت الربوية من وبهذيـن األمرين يكـون هذا البنك األردنـي أقرب إلى التعامـالت الربوية من 
المعامـالت المباحـة، وإن كانت مقاصـده مباحة ونبيلة لكن لكـون جل معامالته في المعامـالت المباحـة، وإن كانت مقاصـده مباحة ونبيلة لكن لكـون جل معامالته في 
القروض وهي كما تقدم في نصوص النظام قروض بفائدة، فلذلك ال يعتبر هذا البنك القروض وهي كما تقدم في نصوص النظام قروض بفائدة، فلذلك ال يعتبر هذا البنك 

   Â   Á   À ﴿ :ـا للتعاون باألسـلوب الشـرعي الـذي أمر الله بـه في قولـه ـا للتعاون باألسـلوب الشـرعي الـذي أمر الله بـه في قولـه: ﴿ محققً محققً
É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ ﴾ ﴾(١)،ولهذا فال ينصح المسلم بالتعامل مع هذا ،ولهذا فال ينصح المسلم بالتعامل مع هذا 
البنـك وأمثاله، لما في ذلك من التعاون على اإلثم والعدوان إذا وجد غيره من البنوك البنـك وأمثاله، لما في ذلك من التعاون على اإلثم والعدوان إذا وجد غيره من البنوك 
السـليمة من هـذه التعامالت، وأمـا إذا لم يوجد غيـره فيجوز التعامـل معه في مجال السـليمة من هـذه التعامالت، وأمـا إذا لم يوجد غيـره فيجوز التعامـل معه في مجال 

الخدمات المباحة فقط.الخدمات المباحة فقط.

سورة المائدة، اآلية: ٢. سورة المائدة، اآلية:    (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٤٢٧٤٢٧

النموذج الثانيالنموذج الثاني
قانون البنوك التعاونية في جنوب أفريقياقانون البنوك التعاونية في جنوب أفريقيا(١)

(Co-operative Banks Act, 2007Co-operative Banks Act, 2007)

صـدر هـذا القانون عن حكومـة جنوب أفريقيا فـي عام صـدر هـذا القانون عن حكومـة جنوب أفريقيا فـي عام ٢٠٠٧٢٠٠٧م، ويتسـم هذا م، ويتسـم هذا 
النظـام بكثـرة التفاصيـل اإلداريـة والتفريعـات القانونيـة، ولذلك فقد جاء فـي اثنين النظـام بكثـرة التفاصيـل اإلداريـة والتفريعـات القانونيـة، ولذلك فقد جاء فـي اثنين 
وتسـعين مادة يتفـرع تحت كثير من هذه المواد جملة من البنـود التفصيلية، ويقع هذا وتسـعين مادة يتفـرع تحت كثير من هذه المواد جملة من البنـود التفصيلية، ويقع هذا 
النظام في ثمانين صفحة كما هو منشور في موقع الجريدة الرسمية في جنوب أفريقيا، النظام في ثمانين صفحة كما هو منشور في موقع الجريدة الرسمية في جنوب أفريقيا، 
ولذلك فسـتكون دراسة هذا النظام بشـكل إجمالي يركز على الجوانب الشرعية دون ولذلك فسـتكون دراسة هذا النظام بشـكل إجمالي يركز على الجوانب الشرعية دون 
غيرها، ودون سرد لنصوص القانون؛ ألنها باللغة اإلنجليزية، ولئال يطول البحث دون غيرها، ودون سرد لنصوص القانون؛ ألنها باللغة اإلنجليزية، ولئال يطول البحث دون 
فائدة، ولكن سأشـير إلى رقم المادة ومضمونها فائدة، ولكن سأشـير إلى رقم المادة ومضمونها – – باختصار باختصار – – قبل دراسـتها والتعليق قبل دراسـتها والتعليق 

عليها، فأقول مستعينًا بالله:عليها، فأقول مستعينًا بالله:
جاء في المادة السابعة: من أجل التأهل لتسجيل البنك يجب أن يثبت للجهات  جاء في المادة السابعة: من أجل التأهل لتسجيل البنك يجب أن يثبت للجهات -   -١

اإلشرافية ما يأتي:اإلشرافية ما يأتي:
ينظـر: لالطـالع على نص القانون كامـالً باللغة اإلنجليزية الجريدة الرسـمية الحكومية في  ينظـر: لالطـالع على نص القانون كامـالً باللغة اإلنجليزية الجريدة الرسـمية الحكومية في    (١)

جمهورية جنوب أفريقيا على الرابط: جمهورية جنوب أفريقيا على الرابط: 
http://www.treasury.gov.za/legislation/acts/2007/Cooperative%20Banks%20Act.http://www.treasury.gov.za/legislation/acts/2007/Cooperative%20Banks%20Act.  

 pdfpdf
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أن يكون العمل المقترح القيام به هو عمل بنك تعاوني حقيقي من النوع أن يكون العمل المقترح القيام به هو عمل بنك تعاوني حقيقي من النوع  أ– – 
ذي العالقة بالطلبذي العالقة بالطلب(١).

أن يكـون لـد البنك المقتـرح القدرات البشـرية والمالية والتشـغيلية أن يكـون لـد البنك المقتـرح القدرات البشـرية والمالية والتشـغيلية  ب– – 
الالزمة للعمل بكفاءة كالبنوك التعاونية.الالزمة للعمل بكفاءة كالبنوك التعاونية.

ا للبنك لديه الخبرة الضرورية  أن يكون الشخص المرشـح للعمل مديرً ا للبنك لديه الخبرة الضرورية ج-  أن يكون الشخص المرشـح للعمل مديرً ج- 
والمؤهالت لتشغيل البنك...والمؤهالت لتشغيل البنك...

التعليق:التعليق:

هذه المادة في البند األول منها تبين قضية مهمة وهي أنه ليس كل من تسمى  هذه المادة في البند األول منها تبين قضية مهمة وهي أنه ليس كل من تسمى    
باسم كان حامالً لمعناه حقيقة، فقد يتسمى البنك بأنه تعاوني وهو في حقيقته باسم كان حامالً لمعناه حقيقة، فقد يتسمى البنك بأنه تعاوني وهو في حقيقته 
تجاري، كماحدث ذلك في التأمين حينما سمت بعض الشركات نفسها بأنها تجاري، كماحدث ذلك في التأمين حينما سمت بعض الشركات نفسها بأنها 
الذي  والغش  التدليس  من  فهذا  ا،  تمامً ذلك  خالف  الواقع  في  وهي  الذي تعاونية  والغش  التدليس  من  فهذا  ا،  تمامً ذلك  خالف  الواقع  في  وهي  تعاونية 
األمر  هذا  حدوث  تجنب  إلى  يسعى  هنا  والنظام  بتحريمه،  الشريعة  األمر جاءت  هذا  حدوث  تجنب  إلى  يسعى  هنا  والنظام  بتحريمه،  الشريعة  جاءت 

والشريعة موافقة لذلك بتحريمها للغش والتدليس والتغرير.والشريعة موافقة لذلك بتحريمها للغش والتدليس والتغرير.
وفي البندين الثاني والثالث تأكيد على أمور تضبط عمل البنك وتحميه بإذن  وفي البندين الثاني والثالث تأكيد على أمور تضبط عمل البنك وتحميه بإذن    
الخسارة،  من  إليه  باالنضمام  الراغبين  الناس  عامة  وتحمي  الفشل  من  الخسارة، الله  من  إليه  باالنضمام  الراغبين  الناس  عامة  وتحمي  الفشل  من  الله 
وتكثيرها  المصالح  بجلب  جاءت  فهي  بها  الشريعة  جاءت  المعاني  وتكثيرها وهذه  المصالح  بجلب  جاءت  فهي  بها  الشريعة  جاءت  المعاني  وهذه 
ودرء المفاسد وتقليلها، وجاءت بإعطاء ولي األمر سلطات يحمي بها الرعية ودرء المفاسد وتقليلها، وجاءت بإعطاء ولي األمر سلطات يحمي بها الرعية 
والضوابط التي تحمي الناس وتحقق العدل من الضرر، وذلك بوضع القيود والضوابط التي تحمي الناس وتحقق العدل  من الضرر، وذلك بوضع القيود 

واألمن.واألمن.
وجاء في المادة السـابعة والسبعين من هذا القانون أن االستخدام غير الشرعي لكلمة البنك  وجاء في المادة السـابعة والسبعين من هذا القانون أن االستخدام غير الشرعي لكلمة البنك    (١)
التعاوني وذلك بأن يدعي أنه بنك تعاوني وهو ليس كذلك مما يوجب العقوبة في القانون.التعاوني وذلك بأن يدعي أنه بنك تعاوني وهو ليس كذلك مما يوجب العقوبة في القانون.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

البنك  تأسيس  أن  القانون  هذا  في  الثامنة  المادة  من  الثالث  البند  في  جاء  وقد  البنك -  تأسيس  أن  القانون  هذا  في  الثامنة  المادة  من  الثالث  البند  في  جاء  وقد   -٢
ا لها. ا لها.التعاوني يقصد به المصلحة العامة وينبغي أن يكون محققً التعاوني يقصد به المصلحة العامة وينبغي أن يكون محققً

من  جملة  على  القانون  نص  بنود  من  تحتها  اندرج  وما  التاسعة  المادة  وفي  من   جملة  على  القانون  نص  بنود  من  تحتها  اندرج  وما  التاسعة  المادة  وفي   
الصفات التي ال بد من توفرها في الشخص الذي يتولى إدارة البنك، ومن أبرز الصفات التي ال بد من توفرها في الشخص الذي يتولى إدارة البنك، ومن أبرز 
تلك الصفات: الكفاءة اإلدارية وحسن السلوك وعدم ارتكابه لسوابق حوكم تلك الصفات: الكفاءة اإلدارية وحسن السلوك وعدم ارتكابه لسوابق حوكم 

بسببها.بسببها.
التعليق:التعليق:

الفشل  من  له  وحماية  البنك،  أعمال  ضبط  من  لمزيد  وضعت  الصفات  هذه  الفشل   من  له  وحماية  البنك،  أعمال  ضبط  من  لمزيد  وضعت  الصفات  هذه   
الذي قد يحدث بسبب سوء اإلدارة أو بسبب التالعب باألموال ونحو ذلك، الذي قد يحدث بسبب سوء اإلدارة أو بسبب التالعب باألموال ونحو ذلك، 

وكل ذلك من األمور المباحة التي تقتضيها مصلحة الناس العامة.وكل ذلك من األمور المباحة التي تقتضيها مصلحة الناس العامة.
جاء في المادة الثانية عشرة أنه يجب على البنك التعاوني إذا أُلغي تسجيله أو  جاء في المادة الثانية عشرة أنه يجب على البنك التعاوني إذا أُلغي تسجيله أو -   -٣

أغلق أن يرد الودائع وما ترتب عليها من فوائد... أغلق أن يرد الودائع وما ترتب عليها من فوائد... 
التعليق:التعليق:

وهذه المادة تتضمن أمرين: وهذه المادة تتضمن أمرين:   
األول:األول: رد الودائع وهو أمر واجب؛ ألن الوديعة البنكية قرض ومعلوم أنه يجب  رد الودائع وهو أمر واجب؛ ألن الوديعة البنكية قرض ومعلوم أنه يجب   
على المقترض أن يرد على المقرض ما اقترضه إال أن يسقطه المقرض ويتنازل على المقترض أن يرد على المقرض ما اقترضه إال أن يسقطه المقرض ويتنازل 

عنه.عنه.
الودائع  ألن  ا؛  شرعً محرم  أمر  وهذا  الوديعة  على  المترتبة  الفوائد  رد  الودائع   ألن  ا؛  شرعً محرم  أمر  وهذا  الوديعة  على  المترتبة  الفوائد  رد  الثاني:الثاني:   
الجاهلية،  ربا  من  ألنه  ممنوع؛  القروض  على  الفوائد  وأخذ  ا  قروضً الجاهلية، تعتبر  ربا  من  ألنه  ممنوع؛  القروض  على  الفوائد  وأخذ  ا  قروضً تعتبر 
وبناء  ربا،  فهو  ا  نفعً جرَّ  قرض  كل  عليها:  المتفق  الشرعية  القاعدة  في  وبناء وداخلٌ  ربا،  فهو  ا  نفعً جرَّ  قرض  كل  عليها:  المتفق  الشرعية  القاعدة  في  وداخلٌ 
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ا  ا على ذلك فال  يجوز أخذ الفوائد على الودائع وال إعطاؤها، وهي مهدرة شرعً على ذلك فال  يجوز أخذ الفوائد على الودائع وال إعطاؤها، وهي مهدرة شرعً
ا. ا.وال يحكم بها قضاءً وال يحكم بها قضاءً

وجاء في المادة الثالثة عشرة أنه يجب أن ينص نظام البنك التعاوني على جملة  وجاء في المادة الثالثة عشرة أنه يجب أن ينص نظام البنك التعاوني على جملة -   -٤
وأحد  البنك  بين  أو  البنك  أعضاء  بين  النزاعات  تسوية  كيفية  منها:  األمور  وأحد من  البنك  بين  أو  البنك  أعضاء  بين  النزاعات  تسوية  كيفية  منها:  األمور  من 

أعضائه وتأسيس لجنة للحكم والفصل في هذه القضايا...أعضائه وتأسيس لجنة للحكم والفصل في هذه القضايا...
التعليق:التعليق:

واختصار  المعامالت،  تسهيل  به  يقصد  مما  يشبهها  وما  اإلجراءات  هذه  واختصار   المعامالت،  تسهيل  به  يقصد  مما  يشبهها  وما  اإلجراءات  هذه   
اللجان  هذه  أن  إلى  التنبيه  من  بد  ال  لكن  المباحة،  األشياء  من  تعتبر  اللجان الزمن  هذه  أن  إلى  التنبيه  من  بد  ال  لكن  المباحة،  األشياء  من  تعتبر  الزمن 
التي تتولى الفصل في الخصومات ال بد أن تخضع لشرع الله عز وجل الذي التي تتولى الفصل في الخصومات ال بد أن تخضع لشرع الله عز وجل الذي 
هو مقتضى العدل واإلنصاف، ال أن تحكم بما يخالف الشرع من إقرار للربا هو مقتضى العدل واإلنصاف، ال أن تحكم بما يخالف الشرع من إقرار للربا 
ونحوه، وبطبيعة الحال فإن النظام الذي بين يدي الباحث وهو نظام من دولة ونحوه، وبطبيعة الحال فإن النظام الذي بين يدي الباحث وهو نظام من دولة 
ولكني  مسلم،  غير  بلد  في  ا  صادرً باعتباره  الشريعة  يراعي  لن  أفريقيا  ولكني جنوب  مسلم،  غير  بلد  في  ا  صادرً باعتباره  الشريعة  يراعي  لن  أفريقيا  جنوب 
أحببت التنبيه على حكم الشريعة في ذلك؛ ألن النظام قد يستفاد منه في دولة أحببت التنبيه على حكم الشريعة في ذلك؛ ألن النظام قد يستفاد منه في دولة 

إسالمية.إسالمية.
يقدمها  التي  المصرفية  الخدمات  على  النص  عشرة  الرابعة  المادة  في  وجاء  يقدمها -  التي  المصرفية  الخدمات  على  النص  عشرة  الرابعة  المادة  في  وجاء   -٥

ا مع التعليق عليها. ا مع التعليق عليها.البنك التعاوني، وسأذكرها تباعً البنك التعاوني، وسأذكرها تباعً
ا فيجوز للبنك  ا بيان أن الودائع تعتبر قروضً ا فيجوز للبنك قبـول الودائع، وقد تقدم آنفً ا بيان أن الودائع تعتبر قروضً قبـول الودائع، وقد تقدم آنفً أ– – 

قبولها بشرط أال يترتب عليها فوائد؛ ألن ذلك من الربا.قبولها بشرط أال يترتب عليها فوائد؛ ألن ذلك من الربا.
نْظَر في طريقة عمل هذه الحسـابات  نْظَر في طريقة عمل هذه الحسـابات فتح حسـابات ادخار ألعضائه، ويُ فتح حسـابات ادخار ألعضائه، ويُ ب– – 
فـإن كانـت لمجرد االدخـار دون صرف فوائـد أو أرباح فهـي مباحة فـإن كانـت لمجرد االدخـار دون صرف فوائـد أو أرباح فهـي مباحة – – 
ا – – وأما إن كانت تصرف أرباح أضافية على المبالغ وأما إن كانت تصرف أرباح أضافية على المبالغ  ا وإن كان ذلـك نـادرً وإن كان ذلـك نـادرً
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

خر  خر المدخـرة فيُنظَر في صيغة العقد، فإن كان البنك يضمن للعميل المدَّ المدخـرة فيُنظَر في صيغة العقد، فإن كان البنك يضمن للعميل المدَّ
ا بفائدة بدليـل أن المال  ا بفائدة بدليـل أن المال فائـدة محـددة فهي محرمـة؛ ألنها تصبـح قرضً فائـدة محـددة فهي محرمـة؛ ألنها تصبـح قرضً
مضمـون والفائـدة مضمونـة وهذه هي حقيقـة القرض، وأمـا إن كانت مضمـون والفائـدة مضمونـة وهذه هي حقيقـة القرض، وأمـا إن كانت 
تاجـر البنك بهـذه األموال فـإن ربحت  تاجـر البنك بهـذه األموال فـإن ربحت األربـاح غيـر مضمونـة بحيث يُ األربـاح غيـر مضمونـة بحيث يُ
ا من الربح وإن لم تربح فال شـيء لهم فهذا مباح؛  ا من الربح وإن لم تربح فال شـيء لهم فهذا مباح؛ أعطى أصحابها جزءً أعطى أصحابها جزءً

ألنه من قبيل المضاربة وهي مباحة.ألنه من قبيل المضاربة وهي مباحة.
يسـتدين األموال من الجهات الحكومية ومن أعضائه، وهذا األمر مباح يسـتدين األموال من الجهات الحكومية ومن أعضائه، وهذا األمر مباح  ج– – 

ا بشرط أن يخلو من الفائدة الربوية. ا بشرط أن يخلو من الفائدة الربوية.شرعً شرعً
 فتـح حسـابات جاريـة أو حسـابات ادخار باسـم البنـك التعاوني لد فتـح حسـابات جاريـة أو حسـابات ادخار باسـم البنـك التعاوني لد د– – 
ه من  ا بشـرط خلـوِّ ه من المؤسسـات المصرفيـة األخـر، وهـذا مباح أيضً ا بشـرط خلـوِّ المؤسسـات المصرفيـة األخـر، وهـذا مباح أيضً

الربا.الربا.
تقديـم خدمـات االئتمـان والكفالة ألعضـاء البنـك، والمقصود بذلك تقديـم خدمـات االئتمـان والكفالة ألعضـاء البنـك، والمقصود بذلك  هـهـ– – 
تقديـم التمويـل للعضو في البنـك أو كفالته لد من يقـدم له التمويل، تقديـم التمويـل للعضو في البنـك أو كفالته لد من يقـدم له التمويل، 
فأمـا تقديم التمويل فله صيغ مختلفة منها المبـاح ومنها الممنوع، فمن فأمـا تقديم التمويل فله صيغ مختلفة منها المبـاح ومنها الممنوع، فمن 
الصيـغ المباحـة: القـرض الحسـن والبيـع بالتقسـيط والمرابحة لآلمر الصيـغ المباحـة: القـرض الحسـن والبيـع بالتقسـيط والمرابحة لآلمر 
بالشـراء وبعـض صور اإليجـار المنتهـي بالتمليـك ونحو ذلـك، وأما بالشـراء وبعـض صور اإليجـار المنتهـي بالتمليـك ونحو ذلـك، وأما 

الصيغ الممنوعة فمنها: القرض بفائدة.الصيغ الممنوعة فمنها: القرض بفائدة.
وأما كفالة البنك لألعضاء فال تخلو من حالين:  وأما كفالة البنك لألعضاء فال تخلو من حالين:    

الحال األولى:الحال األولى: أن تكون الكفالة مجانًا أي بدون مقابل أو رسوم يأخذها  أن تكون الكفالة مجانًا أي بدون مقابل أو رسوم يأخذها   
البنك فهذا مباح؛ ألنه من اإلرفاق واإلحسان وبابه في الشريعة واسع.البنك فهذا مباح؛ ألنه من اإلرفاق واإلحسان وبابه في الشريعة واسع.

الحـال الثانيـة: أن تكون الكفالـة أو الضمان بمقابل مالـي يأخذه البنك  أن تكون الكفالـة أو الضمان بمقابل مالـي يأخذه البنك  الحـال الثانيـة:   
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ا، قال اإلمـام ابن قدامـة(١) رحمه الله:  رحمه الله:  ا، قال اإلمـام ابن قدامـةالكفيـل، وهـذا أمر محرم شـرعً الكفيـل، وهـذا أمر محرم شـرعً
«ولـو قـال: اكفل عنـي ولك ألف لـم يجـز؛ ألن الكفيل يلزمـه الدين، «ولـو قـال: اكفل عنـي ولك ألف لـم يجـز؛ ألن الكفيل يلزمـه الدين، 
ا  ا فـإذا أداه وجب له على المكفول عنه فصـار كالقرض، فإذا أخذ عوضً فـإذا أداه وجب له على المكفول عنه فصـار كالقرض، فإذا أخذ عوضً
كي اإلجماع على هذا  كي اإلجماع على هذا . وقد حُ ا للمنفعة فلم يجـز»(٢). وقد حُ ا للمنفعة فلم يجـز»صـار القرض جارً صـار القرض جارً
القولالقول(٣) وبه صدر قرار مجمع الفقه اإلسـالمي وبه صدر قرار مجمع الفقه اإلسـالمي(٤)، إال أن القرار استثنى ، إال أن القرار استثنى 
المصاريف اإلدارية التي تترتب على إصدار خطابات الضمان ونحوها المصاريف اإلدارية التي تترتب على إصدار خطابات الضمان ونحوها 

ا. ا دقيقً رة تقديرً ا.فأباحها بشرط أن تكون المصاريف حقيقية ومقدَّ ا دقيقً رة تقديرً فأباحها بشرط أن تكون المصاريف حقيقية ومقدَّ
اسـتثمار الودائـع المحفوظـة لديـه في اسـتثمارات يسـمح بهـا الوزير اسـتثمار الودائـع المحفوظـة لديـه في اسـتثمارات يسـمح بهـا الوزير  و– – 

المسؤول.المسؤول.
ا، وهو فـرع للتوصيف الفقهـي أن الودائع البنكية  وهـذا أمر مباح شـرعً ا، وهو فـرع للتوصيف الفقهـي أن الودائع البنكية   وهـذا أمر مباح شـرعً  
ا يملكها البنك ويضمنهـا ألصحابها ومن ثمَّ فللبنك الحق  ا يملكها البنك ويضمنهـا ألصحابها ومن ثمَّ فللبنك الحق تعتبـر قروضً تعتبـر قروضً

في استثمار هذه األموال بالطريقة المناسبة المباحة.في استثمار هذه األموال بالطريقة المناسبة المباحة.
المتاجرة باألوراق المالية نيابة عن أعضائه، والمقصود باألوراق المالية المتاجرة باألوراق المالية نيابة عن أعضائه، والمقصود باألوراق المالية  ز– – 
األسـهم والسـنداتاألسـهم والسـندات(٥)، والمتاجرة باألسـهم يختلف حكمها بحسـب ، والمتاجرة باألسـهم يختلف حكمها بحسـب 
نوع السـهم ونشاط الشركة المصدرة له، فالشـركة ذات النشاط المباح نوع السـهم ونشاط الشركة المصدرة له، فالشـركة ذات النشاط المباح 
هـو موفـق الدين أبـو عبد  الله أحمد بن قدامة المقدسـي الجماعيلي ثم الدمشـقي الحنبلي  هـو موفـق الدين أبـو عبد  الله أحمد بن قدامة المقدسـي الجماعيلي ثم الدمشـقي الحنبلي    (١)
كان إمـام وقته في الفقه وأصوله والحديث وعلومه سـلفي المعتقد، ومـن مؤلفاته: المغني كان إمـام وقته في الفقه وأصوله والحديث وعلومه سـلفي المعتقد، ومـن مؤلفاته: المغني 
والكافي وروضة الناظر ولمعة االعتقاد، ولد سنة والكافي وروضة الناظر ولمعة االعتقاد، ولد سنة ٥٤١٥٤١ وتوفي سنة  وتوفي سنة ٦٢٠٦٢٠هـ ينظر: سير أعالم هـ ينظر: سير أعالم 

النبالء النبالء ١٦٥١٦٥/٢٢٢٢- - ١٧٣١٧٣ والذيل على طبقات الحنابلة البن رجب  والذيل على طبقات الحنابلة البن رجب ٢٨١٢٨١/٣- - ٢٩٨٢٩٨.
المغني ٤٤١٤٤١/٦ بتصرف يسير. بتصرف يسير. المغني    (٢)

حكى اإلجماع على ذلك اإلمام ابن المنذر في كتابه اإلشراف ١٢٠١٢٠/١. حكى اإلجماع على ذلك اإلمام ابن المنذر في كتابه اإلشراف    (٣)
ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ٢٥٢٥، ، ٢٦٢٦. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي    (٤)

ينظر: األسهم والسندات، د. الخليل ٣٢٣٢. ينظر: األسهم والسندات، د. الخليل    (٥)
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ا، وأما الشركة  ا، وأما الشركة واالسـتثمارات المباحة يعد االسـتثمار في أسهمها مباحً واالسـتثمارات المباحة يعد االسـتثمار في أسهمها مباحً
ذات النشـاط المحـرم أو المختلـط ذات النشـاط المحـرم أو المختلـط – – أي الـذي فيـه حـالل وحـرام أي الـذي فيـه حـالل وحـرام – – 
فاالسـتثمار فيهـا محرم؛ ألن في ذلـك إعانة لها على اإلثـم والعدوان، فاالسـتثمار فيهـا محرم؛ ألن في ذلـك إعانة لها على اإلثـم والعدوان، 

وفيما أباحه الله غنية عن ما حرمه.وفيما أباحه الله غنية عن ما حرمه.
ا؛ ألن السـندات تعتبر من  وأمـا المتاجرة بالسـندات فهي محرمـة مطلقً ا؛ ألن السـندات تعتبر من   وأمـا المتاجرة بالسـندات فهي محرمـة مطلقً  
ا فهو  ا فهو القـرض والزيادة المشـترطة في القـرض ربا، فكل قرض جـرَّ نفعً القـرض والزيادة المشـترطة في القـرض ربا، فكل قرض جـرَّ نفعً

ربا.ربا.
المتاجـرة بالعمـالت األجنبيـة وهـذا داخـل في بـاب الصـرف ويأخذ المتاجـرة بالعمـالت األجنبيـة وهـذا داخـل في بـاب الصـرف ويأخذ  ي– – 

أحكامه وخالصة القول فيه:أحكامه وخالصة القول فيه:
يجـب عند المتاجرة فـي العمالت التقابض فـي مجلس العقد دون يجـب عند المتاجرة فـي العمالت التقابض فـي مجلس العقد دون  - 

تأخير سواء اختلف جنس العملة أو اتفق.تأخير سواء اختلف جنس العملة أو اتفق.
ال مانع من التفاضل إذا اختلفت أجناس العمالت فيجوز شراء ألف ال مانع من التفاضل إذا اختلفت أجناس العمالت فيجوز شراء ألف  - 

ريال قطري بألف ومائة ريال سعودي.ريال قطري بألف ومائة ريال سعودي.
كل عملـة صادرة من بلد فهي جنس مسـتقل مختلف عن العمالت كل عملـة صادرة من بلد فهي جنس مسـتقل مختلف عن العمالت  - 
الصادرة من بلدان أخر ولو وافقتها في االسـم، فالريال السعودي الصادرة من بلدان أخر ولو وافقتها في االسـم، فالريال السعودي 

جنس، والريال العماني جنس آخر وهكذا.جنس، والريال العماني جنس آخر وهكذا.
ال يجوز التفاضل إذا اتفق الجنس فال يجوز مصارفة عشـرة رياالت ال يجوز التفاضل إذا اتفق الجنس فال يجوز مصارفة عشـرة رياالت  - 

سعودية بأحد عشر رياالً سعوديا.سعودية بأحد عشر رياالً سعوديا.
وبعض هذه الضوابط ال يخلو من خالف فقهي، وليس هذا محل بسطه،  وبعض هذه الضوابط ال يخلو من خالف فقهي، وليس هذا محل بسطه،    

كِر هنا. كِر هنا.والمتقرر لد الباحث هو ما ذُ والمتقرر لد الباحث هو ما ذُ



٤٣٤٤٣٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

فهي  بالفوركس  المسماة  السريعة  المضاربة  بصفة  بالعمالت  المتاجرة  وأما  فهي   بالفوركس  المسماة  السريعة  المضاربة  بصفة  بالعمالت  المتاجرة  وأما   
محرمة لعدم التقابض في مجلس العقد، ولوجود محاذير أخر فيها. محرمة لعدم التقابض في مجلس العقد، ولوجود محاذير أخر فيها. 

وفي المادة الخامسة عشرة النص على قبول المنح والهبات.وفي المادة الخامسة عشرة النص على قبول المنح والهبات.  – –٦
التعليق:التعليق:

والهبات  المنح  هذه  وتأتي  عليه  تنص  التعاونية  والنظم  ا  شرعً جائز  أمر  وهذا  والهبات   المنح  هذه  وتأتي  عليه  تنص  التعاونية  والنظم  ا  شرعً جائز  أمر  وهذا   
من الحكومة ومن التجار ومن عامة الناس، وليس في الشريعة ما يمنع ذلك، من الحكومة ومن التجار ومن عامة الناس، وليس في الشريعة ما يمنع ذلك، 

واألصل فيه اإلباحة.واألصل فيه اإلباحة.
جاء في ثنايا المادة السادسة عشرة ما مضمونه: يجب على مدير البنك التعاوني  جاء في ثنايا المادة السادسة عشرة ما مضمونه: يجب على مدير البنك التعاوني -   -٧
أي  يتحاشى  أن  يجب  كما  التعاوني  البنك  لمصلحة  نية  بحسن  يتصرف  أي أن  يتحاشى  أن  يجب  كما  التعاوني  البنك  لمصلحة  نية  بحسن  يتصرف  أن 

تضارب للمصالح بين مصالح البنك ومصالح المدير الشخصية.. تضارب للمصالح بين مصالح البنك ومصالح المدير الشخصية.. 
التعليق:التعليق:

فيجب  بالمصلحة،  منوط  المدير  تصرف  أن  القضية  هذه  في  الشرعية  القاعدة  فيجب   بالمصلحة،  منوط  المدير  تصرف  أن  القضية  هذه  في  الشرعية  القاعدة   
بالمصلحة  وأعضائه  البنك  على  يعود  بما  البنك  أعمال  في  يتصرف  أن  بالمصلحة عليه  وأعضائه  البنك  على  يعود  بما  البنك  أعمال  في  يتصرف  أن  عليه 
ويؤدي إلى نجاحه، وقد ذكر الفقهاء جملة من التصرفات التي يُمنع المدير من ويؤدي إلى نجاحه، وقد ذكر الفقهاء جملة من التصرفات التي يُمنع المدير من 
لمصلحته  لها  المدير  استغالل  من  الشركة  حماية  في  منهم  رغبة  لمصلحته ؛  لها  المدير  استغالل  من  الشركة  حماية  في  منهم  رغبة  بها(١)؛  بهاالقيام  القيام 
الشخصية، ومردُّ ضبط التصرفات التي يُمنع منها المدير إلى عرف التجار وهذا الشخصية، ومردُّ ضبط التصرفات التي يُمنع منها المدير إلى عرف التجار وهذا 

المسلك يتناسب مع تغير األزمنة واألمكنة وتطور التجارات.المسلك يتناسب مع تغير األزمنة واألمكنة وتطور التجارات.
والعشرين  والسادسة  والعشرين  والخامسة  والعشرين  الرابعة  المواد  في  جاء  والعشرين -  والسادسة  والعشرين  والخامسة  والعشرين  الرابعة  المواد  في  جاء   -٨
تفاصيل كثيرة حول صندوق تأمين الودائع، وهو صندوق يعمل بطريقة التأمين تفاصيل كثيرة حول صندوق تأمين الودائع، وهو صندوق يعمل بطريقة التأمين 

ينظر: الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، د. الخياط ٢٦٤٢٦٤/١-٢٦٧٢٦٧. ينظر: الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، د. الخياط    (١)



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٣٥٤٣٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

استثمار  وعوائد  األعضاء  اشتراكات  من  الصندوق  موارد  وتتكون  استثمار التعاوني  وعوائد  األعضاء  اشتراكات  من  الصندوق  موارد  وتتكون  التعاوني 
الغرض،  لهذا  الحكومة  من  المدفوعة  واألموال  الصندوق  في  التي  الغرض، األموال  لهذا  الحكومة  من  المدفوعة  واألموال  الصندوق  في  التي  األموال 
ويجب استخدام أموال الصندوق في تعويض أعضاء البنك عن األموال التي ويجب استخدام أموال الصندوق في تعويض أعضاء البنك عن األموال التي 
يعجز البنك عن ردها ألي سبب، كما يجب ترحيل األموال التي لم يحتج إليها يعجز البنك عن ردها ألي سبب، كما يجب ترحيل األموال التي لم يحتج إليها 

ا للصندوق للسنة التالية... ا للصندوق للسنة التالية...لتكون رصيدً لتكون رصيدً
التعليق:التعليق:

الصيغة التأمينية المذكورة في هذه المواد تعتبر من قبيل التأمين التعاوني، وهو  الصيغة التأمينية المذكورة في هذه المواد تعتبر من قبيل التأمين التعاوني، وهو    
ا لما فيه من التعاون واإلرفاق ولعدم اشتماله على محظور شرعي،  ا لما فيه من التعاون واإلرفاق ولعدم اشتماله على محظور شرعي، مباح شرعً مباح شرعً

وهذا ما ينبغي أن تصير إليه جميع التعاونيات لتطابق حقيقتها اسمها.وهذا ما ينبغي أن تصير إليه جميع التعاونيات لتطابق حقيقتها اسمها.
التعاوني  البنك  تحول  الممنوعات  من  أن  والعشرين  السابعة  المادة  في  وجاء  التعاوني -  البنك  تحول  الممنوعات  من  أن  والعشرين  السابعة  المادة  في  وجاء   -٩
إلى شكل آخر من أشكال الشركات، ولكن يمكن له االندماج مع بنك تعاوني إلى شكل آخر من أشكال الشركات، ولكن يمكن له االندماج مع بنك تعاوني 

آخر.آخر.
التعليق:التعليق:

ا؛ ألن القصد منه حماية البنك التعاوني  وهذا النظام صحيح وال مانع منه شرعً ا؛ ألن القصد منه حماية البنك التعاوني   وهذا النظام صحيح وال مانع منه شرعً  
ا له مدخراته واحتياطياته التي يُطمع  ا قديمً ا له مدخراته واحتياطياته التي يُطمع من االستغالل السيما إذا كان بنكً ا قديمً من االستغالل السيما إذا كان بنكً
بها، فهذا المنع تقتضيه المصلحة، وأما االندماج مع بنك تعاوني آخر فال ضرر بها، فهذا المنع تقتضيه المصلحة، وأما االندماج مع بنك تعاوني آخر فال ضرر 

فيه وال يخرج البنك به عن المسار التعاوني.فيه وال يخرج البنك به عن المسار التعاوني.
وجاء في المواد من المادة الحادية واألربعين إلى الثالثة والخمسين تفاصيل  وجاء في المواد من المادة الحادية واألربعين إلى الثالثة والخمسين تفاصيل -   -١٠١٠
كثيرة حول المشرف على البنك التعاوني، ويقصد به الشخص الذي يعين من كثيرة حول المشرف على البنك التعاوني، ويقصد به الشخص الذي يعين من 
حلقة  بمثابة  وهو  التعاوني  البنك  على  عاما  ا  مشرفً ليكون  المسؤول  حلقة الوزير  بمثابة  وهو  التعاوني  البنك  على  عاما  ا  مشرفً ليكون  المسؤول  الوزير 
كثيرة  مهام  وللمشرف  البنك،  مدير  غير  وهو  والبنك،  الحكومة  بين  كثيرة الوصل  مهام  وللمشرف  البنك،  مدير  غير  وهو  والبنك،  الحكومة  بين  الوصل 



٤٣٦٤٣٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

مع  تعاملهم  في  الجمهور  لحماية  ضرورية  يراها  التي  الخطوات  اتخاذ  مع منها:  تعاملهم  في  الجمهور  لحماية  ضرورية  يراها  التي  الخطوات  اتخاذ  منها: 
أي  واتخاذ  التعاونية،  البنوك  لعمل  والنظم  القوانين  واقتراح  التعاوني.  أي البنك  واتخاذ  التعاونية،  البنوك  لعمل  والنظم  القوانين  واقتراح  التعاوني.  البنك 
البنوك  حاجات  وعرض  البنك،  لعمل  السليم  لألداء  ضرورية  يراها  البنوك تدابير  حاجات  وعرض  البنك،  لعمل  السليم  لألداء  ضرورية  يراها  تدابير 
التعاونية على الوزير المختص، والتفتيش على أعمال البنك إذا دعت الحاجة التعاونية على الوزير المختص، والتفتيش على أعمال البنك إذا دعت الحاجة 

لذلك أو طلبه األعضاء وغيرها... لذلك أو طلبه األعضاء وغيرها... 
التعليق:التعليق:

وبالنظر في هذه المهام يتبين أن تعيين المشرف وإسناد هذه األعمال إليه مما  وبالنظر في هذه المهام يتبين أن تعيين المشرف وإسناد هذه األعمال إليه مما    
تقتضيه المصلحة العامة؛ ألن وجوده يكبح جماح أي مدير أو مسؤول ينوي تقتضيه المصلحة العامة؛ ألن وجوده يكبح جماح أي مدير أو مسؤول ينوي 
تضبط  التي  األمور  في  ترغب  والشريعة  ومدخراته،  البنك  بأموال  تضبط التالعب  التي  األمور  في  ترغب  والشريعة  ومدخراته،  البنك  بأموال  التالعب 

المعامالت وتسد باب التالعب.المعامالت وتسد باب التالعب.
التعاوني  للبنك  يحق  أنه  والسبعين  والسادسة  والسبعين  الخامسة  المادة  في  التعاوني -  للبنك  يحق  أنه  والسبعين  والسادسة  والسبعين  الخامسة  المادة  في   -١١١١
االستئناف ضد قرارات المشرف لد هيئة االستئناف المخولة بالنظر في هذه االستئناف ضد قرارات المشرف لد هيئة االستئناف المخولة بالنظر في هذه 
خبرة  له  قانوني  أو  محامي  أحدهم  أشخاص  ثالثة  من  مكونة  وهي  خبرة القضايا،  له  قانوني  أو  محامي  أحدهم  أشخاص  ثالثة  من  مكونة  وهي  القضايا، 
متخصص  والثالث  بالتعاونيات  متخصص  واآلخر  سنوات،  عشر  عن  متخصص ال  تقل  والثالث  بالتعاونيات  متخصص  واآلخر  سنوات،  عشر  عن  ال  تقل 

في المراجعة المحاسبية.في المراجعة المحاسبية.
التعليق:التعليق:

ا بل هو مقتضى العدل  وهذا األمر المقرر في هاتين المادتين ال مانع منه شرعً ا بل هو مقتضى العدل   وهذا األمر المقرر في هاتين المادتين ال مانع منه شرعً  
الذي جاءت به الشريعة؛ ألن المشرف قد يظلم البنك وكذلك العكس، ولكن الذي جاءت به الشريعة؛ ألن المشرف قد يظلم البنك وكذلك العكس، ولكن 
ال بد أن تكون مرجعية هذه المحكمة مرجعية شرعية تقوم على الكتاب والسنة ال بد أن تكون مرجعية هذه المحكمة مرجعية شرعية تقوم على الكتاب والسنة 
وقواعد الشريعة العامة، وأما إن كانت تحكم بالقوانين الوضعية التي تقر الفوائد وقواعد الشريعة العامة، وأما إن كانت تحكم بالقوانين الوضعية التي تقر الفوائد 

الربوية المحرمة وغيرها وتحكم بها فال يجوز إقامتها وال التحاكم إليها.الربوية المحرمة وغيرها وتحكم بها فال يجوز إقامتها وال التحاكم إليها.



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٣٧٤٣٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وفي المادة التاسعة والسبعين أن قيام المدير العام أو الموظف التنفيذي  وفي المادة التاسعة والسبعين أن قيام المدير العام أو الموظف التنفيذي -   -١٢١٢
بإهمال العمل الذي يؤدي إلى خسـارة أو ضرر مما يوجب المسـؤولية بإهمال العمل الذي يؤدي إلى خسـارة أو ضرر مما يوجب المسـؤولية 

والعقوبة ويعد جريمة.والعقوبة ويعد جريمة.
التعليق:التعليق:

وهـذا المعنى موافق لما يقرره الفقهاء من أن األجير الخاص يضمن إذا  وهـذا المعنى موافق لما يقرره الفقهاء من أن األجير الخاص يضمن إذا    
ط(١)، وفي ذلك ضبط ألعمال الناس ومصالحهم.، وفي ذلك ضبط ألعمال الناس ومصالحهم. طتعد أو فرَّ تعد أو فرَّ

وأمـا العقوبة فقد جاء في المادة الحادية والثمانين أن أي شـخص يدان  وأمـا العقوبة فقد جاء في المادة الحادية والثمانين أن أي شـخص يدان -   -١٣١٣
بجريمة في أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة أو سـجن لمدة ال تتجاوز بجريمة في أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة أو سـجن لمدة ال تتجاوز 

عشر سنوات... عشر سنوات... 
التعليق:التعليق:

هذه العقوبات خاضعة لتقدير الحاكم وما تقتضيه المصلحة، وإن كانت هذه القضية  هذه العقوبات خاضعة لتقدير الحاكم وما تقتضيه المصلحة، وإن كانت هذه القضية    
ال تخلو من خالف فقهي فيما يتعلق بالتعزير بالغرامات أو ما يسميه الفقهاء التعزير ال تخلو من خالف فقهي فيما يتعلق بالتعزير بالغرامات أو ما يسميه الفقهاء التعزير 

بالمال والجمهور على إباحة ذلك، وليس هذا موطن بسط هذه المسألةبالمال والجمهور على إباحة ذلك، وليس هذا موطن بسط هذه المسألة(٢).
وبهذا تنتهي مواد هذا القانون، والتي يظهر فيها التعامل بالقروض الربوية التي  وبهذا تنتهي مواد هذا القانون، والتي يظهر فيها التعامل بالقروض الربوية التي    
يجب على المسلم االبتعاد عنها، وعلى واضعي األنظمة في البالد اإلسالمية يجب على المسلم االبتعاد عنها، وعلى واضعي األنظمة في البالد اإلسالمية 

مراعاة ذلك واألخذ بالبدائل المباحة.مراعاة ذلك واألخذ بالبدائل المباحة.

ط لما ترتب  وفـي المـادة الثامنة والثمانين من هذا القانون النص على تضميـن المدير المفرِّ ط لما ترتب   وفـي المـادة الثامنة والثمانين من هذا القانون النص على تضميـن المدير المفرِّ  (١)
على تفريطه.على تفريطه.

هناك عدد من البحوث المعاصرة في هذه المسـألة، ومنها: مصادرة األموال في الفقه اإلسـالمي، هناك عدد من البحوث المعاصرة في هذه المسـألة، ومنها: مصادرة األموال في الفقه اإلسـالمي،   (٢)
خليل محمد قنن، وعقوبة التغريم بالمال في الفقه اإلسالمي المقارن، د. فتحي الدريني وغيرها.خليل محمد قنن، وعقوبة التغريم بالمال في الفقه اإلسالمي المقارن، د. فتحي الدريني وغيرها.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية
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دراسة ميزانيات بنوك تعاونية
في ضوء الفقه اإلسالمي



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٤٤١٤٤١

في هذا الفصل سـألقي الضوء على ميزانيات بنكين تعاونيين وسيكون البحث في هذا الفصل سـألقي الضوء على ميزانيات بنكين تعاونيين وسيكون البحث 
ا علـى الجانـب الفقهـي دون غيـره مـن التفاصيل فـي الجوانـب االقتصادية  ا علـى الجانـب الفقهـي دون غيـره مـن التفاصيل فـي الجوانـب االقتصادية مقتصـرً مقتصـرً

والمحاسبية.والمحاسبية.
تتكـون ميزانيـة البنـك من قسـمين: األصـول والخصـوم، ويقصـد باألصول تتكـون ميزانيـة البنـك من قسـمين: األصـول والخصـوم، ويقصـد باألصول 
ما  يملكـه البنك، وأمـا الخصوم فهي المطلوبات أو المسـتحقات على البنك. وتقوم ما  يملكـه البنك، وأمـا الخصوم فهي المطلوبات أو المسـتحقات على البنك. وتقوم 
البنـوك والشـركات بإعـالن ميزانياتها بصفة دورية ليتسـنى للمهتميـن االطالع عليها البنـوك والشـركات بإعـالن ميزانياتها بصفة دورية ليتسـنى للمهتميـن االطالع عليها 

والعلم بحالتها االقتصادية والشرعية وغيرها.والعلم بحالتها االقتصادية والشرعية وغيرها.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٤٤٣٤٤٣

النموذج األولالنموذج األول
(DZ BankDZ Bank) ميزانية بنك ميزانية بنك

هذا البنك من البنوك التعاونية األلمانية، وهو تابع لشبكة البنوك التي تعمل على هذا البنك من البنوك التعاونية األلمانية، وهو تابع لشبكة البنوك التي تعمل على 
منهـج رايفايزنمنهـج رايفايزن(١)، وبالنظر في بنود ميزانية هذا البنك لعام ، وبالنظر في بنود ميزانية هذا البنك لعام (٢)٢٠١٢٢٠١٢ يتبين للباحث أن  يتبين للباحث أن 
هناك جملة من المسـائل التي وردت في ثنايا هذه الميزانية وتحتاج إلى نظرة شـرعية، هناك جملة من المسـائل التي وردت في ثنايا هذه الميزانية وتحتاج إلى نظرة شـرعية، 

ويمكن عرض تلك المسائل في ضوء القضايا اآلتية:ويمكن عرض تلك المسائل في ضوء القضايا اآلتية:
القضيـة األولى:القضيـة األولى: من أصول البنك النقود، والبنك يقـوم بإبقاء جزء من األموال  من أصول البنك النقود، والبنك يقـوم بإبقاء جزء من األموال 
ا بإيـداع جزء منها كرصيد لـد البنك المركزي  ا بإيـداع جزء منها كرصيد لـد البنك المركزي لتلبيـة حاجات العمـالء، ويقوم أيضً لتلبيـة حاجات العمـالء، ويقوم أيضً

األلماني، وهذه الوديعة لد البنك المركزي ال تخلو من حالين:األلماني، وهذه الوديعة لد البنك المركزي ال تخلو من حالين:
ينظر ص٧٨٧٨-٨٠٨٠ لبيان منهج رايفايزن. لبيان منهج رايفايزن. ينظر ص   (١)

ينظر: التقرير السنوي الصادر عن البنك وهو باللغة اإلنجليزية من ص ٦٦٦٦ إلى ص  إلى ص ٦٨٦٨ على  على  ينظر: التقرير السنوي الصادر عن البنك وهو باللغة اإلنجليزية من ص    (٢)
الرابط:الرابط:

https://www.dzbank.com/content/dzbank_com/en/home/DZ_BANK/investor_https://www.dzbank.com/content/dzbank_com/en/home/DZ_BANK/investor_  
relations/reports/2012.DownloadLink.preview.html?download=9VJrEyDqQrelations/reports/2012.DownloadLink.preview.html?download=9VJrEyDqQ

foEnfnmYpc8QHxuWGd9cLBOM198OIaUUetmRWMdcBny2oLTRT7QafoEnfnmYpc8QHxuWGd9cLBOM198OIaUUetmRWMdcBny2oLTRT7Qa

S-AvLZmjSHbsmRKoZezdnqXEDqIdljvIUMq6x3J8rIqa_45OfMANBhabeWS-AvLZmjSHbsmRKoZezdnqXEDqIdljvIUMq6x3J8rIqa_45OfMANBhabeW

fXxs8n5IT-zC_V9G9h82PiCvamVqJ14olfqlYpdeQfFohb5ov5a8ULlD9odQg_fXxs8n5IT-zC_V9G9h82PiCvamVqJ14olfqlYpdeQfFohb5ov5a8ULlD9odQg_

NlcQfahefqWw5BxqUsN36IvWRUd9LLQJQNlcQfahefqWw5BxqUsN36IvWRUd9LLQJQ



٤٤٤٤٤٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحال األولى:الحال األولى: أن تكون وديعة بدون فائدة، فهذه جائزة لخلوها من الربا. أن تكون وديعة بدون فائدة، فهذه جائزة لخلوها من الربا.
ا؛ ألن الوديعة البنكية  ا؛ ألن الوديعة البنكية  أن تكون وديعة بفائدة وهذه محرمة شـرعً الحـال الثانية:الحـال الثانية: أن تكون وديعة بفائدة وهذه محرمة شـرعً
ا فهو  ا فكل قرض جرَّ نفعً ا على الصحيح من أقوال العلماء، فإذا كانت قرضً ا فهو تعـد قرضً ا فكل قرض جرَّ نفعً ا على الصحيح من أقوال العلماء، فإذا كانت قرضً تعـد قرضً

ربا. واألنظمة تسمح بكال الحالتين، ولذلك فينظر في حال تلك الوديعة.ربا. واألنظمة تسمح بكال الحالتين، ولذلك فينظر في حال تلك الوديعة.
القضية الثانية:القضية الثانية: خصم أدوات الدين كالسـندات والكمبياالت ونحوها، فالبنك  خصم أدوات الدين كالسـندات والكمبياالت ونحوها، فالبنك 
ا من القيمة ليسـتلم القيمـة كاملة عند حلول  ا من القيمة ليسـتلم القيمـة كاملة عند حلول يقـوم بخصـم الورقة فيعطي العميل جزءً يقـوم بخصـم الورقة فيعطي العميل جزءً
ا؛ ألنهـا من قبيل القـرض بفائـدة، ألن صاحب  ا؛ ألنهـا من قبيل القـرض بفائـدة، ألن صاحب أجلهـا، وهـذه الصـورة محرمة شـرعً أجلهـا، وهـذه الصـورة محرمة شـرعً
الورقـة يبقـى ضامنًا لها بعد خصمها مـن البنك حتى يحل أجلهـا وتصرف للبنك من الورقـة يبقـى ضامنًا لها بعد خصمها مـن البنك حتى يحل أجلهـا وتصرف للبنك من 

قِبل مصدرها.قِبل مصدرها.
القضية الثالثة:القضية الثالثة: السـندات وقد نص إيضـاح الميزانية على أن البنك يمتلك عدة  السـندات وقد نص إيضـاح الميزانية على أن البنك يمتلك عدة 

ا؛ ألنها قرض بفائدة. ا؛ ألنها قرض بفائدة.أنواع من السندات، والسندات بأنواعها محرمة شرعً أنواع من السندات، والسندات بأنواعها محرمة شرعً
القضيـة الرابعـة:القضيـة الرابعـة: قروض وتسـهيالت مقدمة للبنوك أو لألفـراد أو للحكومات  قروض وتسـهيالت مقدمة للبنوك أو لألفـراد أو للحكومات 
المحليـة، وهذه القروض ليسـت من القرض الحسـن، وإنما يأخذ البنـك في مقابلها المحليـة، وهذه القروض ليسـت من القرض الحسـن، وإنما يأخذ البنـك في مقابلها 
ا؛ ألنها زيادة مشترطة في الدين والزيادة في  ا؛ ألنها زيادة مشترطة في الدين والزيادة في فوائد محددة، وهذه الفوائد محرمة شـرعً فوائد محددة، وهذه الفوائد محرمة شـرعً

الدين من ربا الجاهلية، والديون إنما تقضى بأمثالها.الدين من ربا الجاهلية، والديون إنما تقضى بأمثالها.
القضية الخامسة:القضية الخامسة: صناديق البنك االستثمارية وهي تعمل في عدة مجاالت منها  صناديق البنك االستثمارية وهي تعمل في عدة مجاالت منها 
السـندات، وحكمها الشرعي خاضع لنوع النشـاط الذي تقوم به، فإن كانت تعمل في السـندات، وحكمها الشرعي خاضع لنوع النشـاط الذي تقوم به، فإن كانت تعمل في 
األنشـطة المباحة فهي مباحة، وإن كانت تعمل في أنشـطة محرمة كالسندات ونحوها األنشـطة المباحة فهي مباحة، وإن كانت تعمل في أنشـطة محرمة كالسندات ونحوها 

فهي محرمة.فهي محرمة.
القضية السادسة:القضية السادسة: األسهم التي يمتلكها البنك في الشركات التجارية وشركات  األسهم التي يمتلكها البنك في الشركات التجارية وشركات 
الخدمـات المالية والبنوك التعاونيـة األخر وغيرها، فهذه من األصول التي يمتلكها الخدمـات المالية والبنوك التعاونيـة األخر وغيرها، فهذه من األصول التي يمتلكها 



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٤٥٤٤٥
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البنك بهدف جني األرباح منها، وحكمها الشرعي خاضع لنوع السهم ونشاط الشركة البنك بهدف جني األرباح منها، وحكمها الشرعي خاضع لنوع السهم ونشاط الشركة 
المصدرة له، فأسـهم الشركات ذات النشـاط المباح والتي ال تتعامل بالربا تعد مباحة المصدرة له، فأسـهم الشركات ذات النشـاط المباح والتي ال تتعامل بالربا تعد مباحة 
ويجوز للبنك االسـتثمار فيها، وأما الشـركات ذات النشـاط المحرم أو ذات النشـاط ويجوز للبنك االسـتثمار فيها، وأما الشـركات ذات النشـاط المحرم أو ذات النشـاط 
المبـاح المبـاح – – فـي األصل فـي األصل – – لكنها تتعامل بالربا أحيانًا تعد محرمة؛ ألن الله عز وجل حرم لكنها تتعامل بالربا أحيانًا تعد محرمة؛ ألن الله عز وجل حرم 

الربا، واالستثمار في هذه الشركات إعانة لها على باطلها.الربا، واالستثمار في هذه الشركات إعانة لها على باطلها.
القضية السابعة:القضية السابعة: الودائع المودعة لد البنك وهي تعد من المطلوبات والودائع  الودائع المودعة لد البنك وهي تعد من المطلوبات والودائع 

عدة أنواع، فمنها ودائع جارية، وودائع ألجل، ومنها ودائع للبنوك وودائع لألفراد.عدة أنواع، فمنها ودائع جارية، وودائع ألجل، ومنها ودائع للبنوك وودائع لألفراد.
والحكم الشـرعي لهـذه الودائع يختلـف باختالف أنواعهـا، فالودائع الجارية والحكم الشـرعي لهـذه الودائع يختلـف باختالف أنواعهـا، فالودائع الجارية 
ا من العميل للبنك فال يجوز للبنك دفع فوائد في  ا من العميل للبنك فال يجوز للبنك دفع فوائد في تعد قرضً – – الحسابات الجارية الحسابات الجارية – – تعد قرضً

مقابلها سواء أكانت هذه الودائع ألفراد أو لبنوك وشركات.مقابلها سواء أكانت هذه الودائع ألفراد أو لبنوك وشركات.
وأمـا الودائع ألجل فهي تختلـف باختالف صيغة العقد فـإن كان العقد يجعل وأمـا الودائع ألجل فهي تختلـف باختالف صيغة العقد فـإن كان العقد يجعل 
البنك ضامنًا لهذه الوديعة ولفوائدها بحيث يضمنها على أية حال سواء أربح أم خسر، البنك ضامنًا لهذه الوديعة ولفوائدها بحيث يضمنها على أية حال سواء أربح أم خسر، 
ا من العميل للبنك فال يجوز للبنك دفع فوائد على  ا من العميل للبنك فال يجوز للبنك دفع فوائد على فهذه الوديعة في الحقيقة تعد قرضً فهذه الوديعة في الحقيقة تعد قرضً

هذه الوديعة كما يحرم على العميل أخذ تلك الفوائد.هذه الوديعة كما يحرم على العميل أخذ تلك الفوائد.
ا لهـذه الوديعـة وال تترتـب عليها  ا لهـذه الوديعـة وال تترتـب عليها وأمـا إن كان العقـد ال يجعـل البنـك ضامنـً وأمـا إن كان العقـد ال يجعـل البنـك ضامنـً
ا بأموال العميل فإن ربح اشـتركا في الربح وإن خسـر  ا بأموال العميل فإن ربح اشـتركا في الربح وإن خسـر فوائد وإنما يكون البنك مضاربً فوائد وإنما يكون البنك مضاربً
فالخسارة على رب المال ال على البنك، فهذه الصورة مباحة ألنها من المضاربة التي فالخسارة على رب المال ال على البنك، فهذه الصورة مباحة ألنها من المضاربة التي 
أباحتها الشـريعة، والواقع أباحتها الشـريعة، والواقع – – لألسـف لألسـف – – في أكثر البنوك التجارية والتعاونية أن الوديعة في أكثر البنوك التجارية والتعاونية أن الوديعة 

ا. ا.ألجل مضمونة بفوائدها على البنك مما يجعل هذا العقد ربويا محرمً ألجل مضمونة بفوائدها على البنك مما يجعل هذا العقد ربويا محرمً
القضية الثامنة:القضية الثامنة: شـهادات الديون التي يصدرها البنك وذلك مثل السندات فيقوم  شـهادات الديون التي يصدرها البنك وذلك مثل السندات فيقوم 
البنـك بإصـدار سـندات لتغطية عجـز مالـي أو للقيام بمشـروعات معينـة ونحو ذلك، البنـك بإصـدار سـندات لتغطية عجـز مالـي أو للقيام بمشـروعات معينـة ونحو ذلك، 



٤٤٦٤٤٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية
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وشهادات الديون بأنواعها كالسندات وغيرها تقوم على فكرة أساسية هي الدين بفائدة؛ وشهادات الديون بأنواعها كالسندات وغيرها تقوم على فكرة أساسية هي الدين بفائدة؛ 
فالعميـل يبـذل المـال للبنك ليحصل على الفائد المترتبة على هذه الشـهادة أو السـند، فالعميـل يبـذل المـال للبنك ليحصل على الفائد المترتبة على هذه الشـهادة أو السـند، 
ا؛  ا؛ والبنك يسـتفيد بتوفير السـيولة النقدية التي يحتاجها، وهذه الشـهادات محرمة شـرعً والبنك يسـتفيد بتوفير السـيولة النقدية التي يحتاجها، وهذه الشـهادات محرمة شـرعً

ألنها قرض بفائدة وهو ربا الجاهلية في الديون، والقاعدة أن الديون تقضى بأمثالها.ألنها قرض بفائدة وهو ربا الجاهلية في الديون، والقاعدة أن الديون تقضى بأمثالها.
القضيةالتاسـعة:القضيةالتاسـعة: األوراق التجارية التي يصدرها البنك وهي الكمبيالة والشيك  األوراق التجارية التي يصدرها البنك وهي الكمبيالة والشيك 
والسـند اإلذنـي. واألوراق التجارية لها أحـكام وتفاصيل ليس هذا محـل تناولهاوالسـند اإلذنـي. واألوراق التجارية لها أحـكام وتفاصيل ليس هذا محـل تناولها(١)؛ ؛ 
لكـن يمكن أن يقال على سـبيل االختصار: إن إصـدار األوراق التجارية والتعامل بها لكـن يمكن أن يقال على سـبيل االختصار: إن إصـدار األوراق التجارية والتعامل بها 

ا؛ ألن القصد منها توثيق الديون وضبطها وتيسير معامالت الناس. ا؛ ألن القصد منها توثيق الديون وضبطها وتيسير معامالت الناس.مباح شرعً مباح شرعً
القضيـة العاشـرة:القضيـة العاشـرة: االحتياطـي وهناك عدة أنـواع من االحتياطيـات في البنك،  االحتياطـي وهناك عدة أنـواع من االحتياطيـات في البنك، 

ا؛ ألن الربح وقاية لرأس المال. ا؛ ألن الربح وقاية لرأس المال.واستقطاع االحتياطيات من األرباح أمر جائز شرعً واستقطاع االحتياطيات من األرباح أمر جائز شرعً
القضيـة الحاديـة عشـرة:القضيـة الحاديـة عشـرة: العوائد من الرسـوم والعمـوالت التجاريـة، فالبنك  العوائد من الرسـوم والعمـوالت التجاريـة، فالبنك 
يحصل على أموال في مقابل عدد من الخدمات التي يقدمها، والحكم الشـرعي لهذه يحصل على أموال في مقابل عدد من الخدمات التي يقدمها، والحكم الشـرعي لهذه 
العموالت والرسـوم يختلف بحسب نوعها؛ لكن يمكن أن يقال: األصل فيها اإلباحة العموالت والرسـوم يختلف بحسب نوعها؛ لكن يمكن أن يقال: األصل فيها اإلباحة 
مـا لم تشـتمل على محظور شـرعي، وهي مـا لم تشـتمل على محظور شـرعي، وهي – – غالبًـا غالبًـا – – داخلة في اإلجـارة أو الجعالة، داخلة في اإلجـارة أو الجعالة، 
ا؛ ألنه من قبيل  ا؛ ألنه من قبيل فمثـالً ما يجنيه البنك من أموال في مقابل الوسـاطة التجارية يعد مباحً فمثـالً ما يجنيه البنك من أموال في مقابل الوسـاطة التجارية يعد مباحً
السمسـرة، ومثل ذلك في اإلباحة ما يأخذه البنـك مقابل الحواالت وإصدار بطاقات السمسـرة، ومثل ذلك في اإلباحة ما يأخذه البنـك مقابل الحواالت وإصدار بطاقات 
الصـرف اآللي ودفاتر الشـيكات ونحوهـا، بخالف ما يجنيه البنك مـن أموال إضافية الصـرف اآللي ودفاتر الشـيكات ونحوهـا، بخالف ما يجنيه البنك مـن أموال إضافية 
علـى القروض، فهـذه تعتبر محرمة؛ ألن الزيادة على القـرض ربا، إال أن تكون تكلفة علـى القروض، فهـذه تعتبر محرمة؛ ألن الزيادة على القـرض ربا، إال أن تكون تكلفة 

حقيقية للقرض فهي مباحة على الراجح من قولي أهل العلم.حقيقية للقرض فهي مباحة على الراجح من قولي أهل العلم.

ينظر للتوسع في هذه المسائل: أحكام األوراق التجارية، د. سعد الخثالن. ينظر للتوسع في هذه المسائل: أحكام األوراق التجارية، د. سعد الخثالن.   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٤٤٧٤٤٧

النموذج الثانيالنموذج الثاني
(The Co-operative Bank PLCThe Co-operative Bank PLC) ميزانية بنك ميزانية بنك

هـذا البنـك من البنـوك التعاونيـة في المملكـة المتحـدة (بريطانيـا) وهو تابع هـذا البنـك من البنـوك التعاونيـة في المملكـة المتحـدة (بريطانيـا) وهو تابع 
ا في بريطانيا(١)، ،  ا في بريطانيا فرعً للمجموعة التعاونية البريطانية، وهو من البنوك الكبيرة وله للمجموعة التعاونية البريطانية، وهو من البنوك الكبيرة وله ٣٣٩٣٣٩ فرعً
وبالنظر في التقرير السـنوي الصادر عن البنك للسـنة الماليـة وبالنظر في التقرير السـنوي الصادر عن البنك للسـنة الماليـة ٢٠١٢٢٠١٢م والذي يتضمن م والذي يتضمن 
ميزانية البنكميزانية البنك(٢) يتبين أن هناك جملة من المسـائل التي تحتاج إلى دراسة فقهية، والتي  يتبين أن هناك جملة من المسـائل التي تحتاج إلى دراسة فقهية، والتي 

يمكن إبرازها في ضوء القضايا اآلتية:يمكن إبرازها في ضوء القضايا اآلتية:
القضيـة األولـى:القضيـة األولـى: من أصـول هذا البنـك أرصدة لـد البنك المركـزي، وهذه  من أصـول هذا البنـك أرصدة لـد البنك المركـزي، وهذه 

الوديعة لد البنك المركزي ال تخلو من حالين:الوديعة لد البنك المركزي ال تخلو من حالين:
الحـال األولـى:الحـال األولـى: أن تكون وديعة بـدون فائدة فهـي مباحة لعدم اشـتمالها على  أن تكون وديعة بـدون فائدة فهـي مباحة لعدم اشـتمالها على 

محظور شرعي.محظور شرعي.
الحـال الثانية:الحـال الثانية: أن تكون وديعة بفائدة فهي محرمـة؛ ألن حقيقتها قرض بفائدة،  أن تكون وديعة بفائدة فهي محرمـة؛ ألن حقيقتها قرض بفائدة، 

ا فهو ربا. ا فهو ربا.وكل قرض جرَّ نفعً وكل قرض جرَّ نفعً
ينظر: التقرير السنوي الصادر عن البنك وهو باللغة اإلنجليزية بعنوان: ينظر: التقرير السنوي الصادر عن البنك وهو باللغة اإلنجليزية بعنوان:   (١)

The Co-operative Bank PLC Financial statements 2012 p1The Co-operative Bank PLC Financial statements 2012 p1  
http://www.co-operative.coop/Corporate/PDFs/The-Co-operative-http://www.co-operative.coop/Corporate/PDFs/The-Co-operative- الرابـط:  علـى  الرابـط:   علـى   

Bank/2012/Bank_Financial_Statements_2012.pdfBank/2012/Bank_Financial_Statements_2012.pdf

ينظر: المرجع السابق ٣٥٣٥-٣٧٣٧، لالطالع على تفاصيل الميزانية.، لالطالع على تفاصيل الميزانية. ينظر: المرجع السابق    (٢)



٤٤٨٤٤٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

 القـروض والتسـهيالت المقدمـة مـن البنك للبنـوك األخر  القضيـة الثانيـة:القضيـة الثانيـة: القـروض والتسـهيالت المقدمـة مـن البنك للبنـوك األخر
والعمـالء، وهـذه القروض والتسـهيالت بطبيعتها قروض بفائـدة، إال أن البنك يقدم والعمـالء، وهـذه القروض والتسـهيالت بطبيعتها قروض بفائـدة، إال أن البنك يقدم 
ألعضائـه التعاونييـن بعـض المزايا كتخفيض نسـبة الفائدة أو التعـاون مع العضو في ألعضائـه التعاونييـن بعـض المزايا كتخفيض نسـبة الفائدة أو التعـاون مع العضو في 
تقديم المشـورة المالية ونحو ذلك، وعلى كل حال فاألصل تحريم أخذ الفائدة على تقديم المشـورة المالية ونحو ذلك، وعلى كل حال فاألصل تحريم أخذ الفائدة على 

اإلقرض إال أن تكون الزيادة على القرض في مقابل تكلفته الحقيقية فقط.اإلقرض إال أن تكون الزيادة على القرض في مقابل تكلفته الحقيقية فقط.
والسـندات)(١)  الماليـة (األسـهم  األوراق  فـي  اسـتثمارات  والسـندات)  الماليـة (األسـهم  األوراق  فـي  اسـتثمارات  الثالثـة:  الثالثـة:القضيـة  القضيـة 
واالستثمارات التي يقوم بها البنك تختلف، فمنها طويل األجل ومنها متوسط األجل واالستثمارات التي يقوم بها البنك تختلف، فمنها طويل األجل ومنها متوسط األجل 
ـا إال أن يكون البنك  ـا إال أن يكون البنك ومنهـا قصيـر األجل، فاالسـتثمارات في السـندات محرمة مطلقً ومنهـا قصيـر األجل، فاالسـتثمارات في السـندات محرمة مطلقً
يسـتثمر في صكـوك المقارضة فهي مباحة ألنها مضاربة، والميزانية المنشـورة للبنك يسـتثمر في صكـوك المقارضة فهي مباحة ألنها مضاربة، والميزانية المنشـورة للبنك 

لم تبين هل البنك يتعامل بالصكوك أو ال.لم تبين هل البنك يتعامل بالصكوك أو ال.
وأما االسـتثمار في األسهم فحكمه يختلف بحسب نوع السهم ونشاط الشركة وأما االسـتثمار في األسهم فحكمه يختلف بحسب نوع السهم ونشاط الشركة 
رة له، فأسـهم الشـركات ذات النشـاط المبـاح تعتبر مباحة بشـرط أال تتعامل  دِ صْ رة له، فأسـهم الشـركات ذات النشـاط المبـاح تعتبر مباحة بشـرط أال تتعامل المُ دِ صْ المُ
هذه الشـركة بالربا أو تسـتثمر بعض أموالها في معامالت محرمة، فإذا خلت الشـركة هذه الشـركة بالربا أو تسـتثمر بعض أموالها في معامالت محرمة، فإذا خلت الشـركة 
من ذلك جاز للبنك أن يسـتثمر أمواله فيها، وأما إن كانت الشـركة ذات نشـاط محرم من ذلك جاز للبنك أن يسـتثمر أمواله فيها، وأما إن كانت الشـركة ذات نشـاط محرم 

   Â   Á   À ﴿ :أو مختلـط بحـرام، فاالسـتثمار فيها محرم ألن الله عز وجل قـال: ﴿ أو مختلـط بحـرام، فاالسـتثمار فيها محرم ألن الله عز وجل قـال
É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ ﴾ ﴾(٢)،واالسـتثمار فـي شـركة محرمة يعد إعانة ،واالسـتثمار فـي شـركة محرمة يعد إعانة 

لها على اإلثم والعدوان.لها على اإلثم والعدوان.
القضيـة الرابعـة:القضيـة الرابعـة: اسـتثمار في عقارات، وهـذا النوع من االسـتثمار األصل فيه  اسـتثمار في عقارات، وهـذا النوع من االسـتثمار األصل فيه 

اإلباحة وعند النظر في التفاصيل فكل عملية بحسبها وما يحتف بها من عوارض.اإلباحة وعند النظر في التفاصيل فكل عملية بحسبها وما يحتف بها من عوارض.
ينظر: األسهم والسندات، د. الخليل ٣٢٣٢. ينظر: األسهم والسندات، د. الخليل    (١)

سورة المائدة، اآلية: ٢. سورة المائدة، اآلية:    (٢)



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٤٩٤٤٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القضية الخامسـة:القضية الخامسـة: قروض وديون تجارية من مبيعات السلع، والمقصود بذلك  قروض وديون تجارية من مبيعات السلع، والمقصود بذلك 
المديونيات التي تترتب على المشـترين للبائعين بعد بيع السـلع وذلك أن البنك يقوم المديونيات التي تترتب على المشـترين للبائعين بعد بيع السـلع وذلك أن البنك يقوم 
بمساعدة المشتري على الشراء عن طريق صيغة من صيغ التمويل أو اإلقراض، وهذه بمساعدة المشتري على الشراء عن طريق صيغة من صيغ التمويل أو اإلقراض، وهذه 
ا بالتقسـيط من البنك للعميل فهي مباحة  ا بالتقسـيط من البنك للعميل فهي مباحة الصيغ يختلف حكمها فإن كانت الصيغة بيعً الصيغ يختلف حكمها فإن كانت الصيغة بيعً
بشـرط أن يمتلك البنك السـلعة ويقبضها ثم يبيعها على المشتري فهذه الصيغة جائزة بشـرط أن يمتلك البنك السـلعة ويقبضها ثم يبيعها على المشتري فهذه الصيغة جائزة 
حتى وإن أخذ البنك زيادة في مقابل المدة الزمنية، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء وعليه حتى وإن أخذ البنك زيادة في مقابل المدة الزمنية، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء وعليه 
ا من البنك للعميل ليشـتري سـلعة معينة ثم يقوم  ا من البنك للعميل ليشـتري سـلعة معينة ثم يقوم الفتـو، وأما إن كانت الصيغة قرضً الفتـو، وأما إن كانت الصيغة قرضً
البنـك بإضافـة فائدة على القرض فهـذه الصيغة محرمة؛ ألنها قـرض بفائدة وهي من البنـك بإضافـة فائدة على القرض فهـذه الصيغة محرمة؛ ألنها قـرض بفائدة وهي من 
ربـا الجاهلية، وهناك صيغ تمويلية أخر تقوم بها البنوك كاإليجار المنتهي بالتمليك ربـا الجاهلية، وهناك صيغ تمويلية أخر تقوم بها البنوك كاإليجار المنتهي بالتمليك 

والسلم وغيرها، وليس هذا محل بسطها.والسلم وغيرها، وليس هذا محل بسطها.
القضية السادسة: القضية السادسة: من المطلوبات المترتبة على البنك الودائع المودعة لديه من من المطلوبات المترتبة على البنك الودائع المودعة لديه من 
ا أو جهات اعتباريـة، وهذه الودائع تعتبـر من الناحية  ا أو جهات اعتباريـة، وهذه الودائع تعتبـر من الناحية قِبَـل العمالء سـواء أكانوا أفـرادً قِبَـل العمالء سـواء أكانوا أفـرادً

ا في ذمة البنك تجاه المودعين، وهي ال تخلو من حالين: ا في ذمة البنك تجاه المودعين، وهي ال تخلو من حالين:الفقهية قرضً الفقهية قرضً
ا؛ ألن كل قرض جر  ا؛ ألن كل قرض جر  أن تكـون وديعة بفائدة فهذه محرمة شـرعً الحـال األولى:الحـال األولى: أن تكـون وديعة بفائدة فهذه محرمة شـرعً

ا فهو ربا. ا فهو ربا.نفعً نفعً
الحال الثانية:الحال الثانية: أن تكون وديعة بدون فائدة فهي مباحة لعدم اشتمالها على الربا،  أن تكون وديعة بدون فائدة فهي مباحة لعدم اشتمالها على الربا، 

وألن األصل في المعامالت الحل واإلباحة.وألن األصل في المعامالت الحل واإلباحة.
بًا  بًا  االحتياطيات وهي أموال تستقطع من األرباح وتُدخر تحسُّ القضية السـابعة:القضية السـابعة: االحتياطيات وهي أموال تستقطع من األرباح وتُدخر تحسُّ
لحدوث أي طارئ يُحتاج معه إلى مبالغ مالية لحماية البنك، واستقطاع االحتياطيات لحدوث أي طارئ يُحتاج معه إلى مبالغ مالية لحماية البنك، واستقطاع االحتياطيات 
أمر مباح؛ ألن فيه مصلحة للبنك وعمالئه، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها، أمر مباح؛ ألن فيه مصلحة للبنك وعمالئه، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها، 

وال يوجد في الشريعة ما يمنع من ذلك؛ إذ إن األصل في مثل ذلك اإلباحة.وال يوجد في الشريعة ما يمنع من ذلك؛ إذ إن األصل في مثل ذلك اإلباحة.



٤٥٠٤٥٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القضيـة الثامنة:القضيـة الثامنة: أسـهم البنك وهي التي يقوم األعضـاء باالكتتاب فيها، وحكم  أسـهم البنك وهي التي يقوم األعضـاء باالكتتاب فيها، وحكم 
ا  ا المسـاهمة في أسـهم البنـك التعاوني خاضعة لنشـاط البنـك، فإن كان نشـاطه مباحً المسـاهمة في أسـهم البنـك التعاوني خاضعة لنشـاط البنـك، فإن كان نشـاطه مباحً
ـا أو يغلب عليـه الحرام  ـا أو يغلب عليـه الحرام ال شـائبة فيـه فالمسـاهمة فيـه مباحة، وإن كان نشـاطه محرمً ال شـائبة فيـه فالمسـاهمة فيـه مباحة، وإن كان نشـاطه محرمً
ا لكنه يتعامل أحيانًا بالمحرمات  ا لكنه يتعامل أحيانًا بالمحرمات فالمساهمة فيه محرمة، وأما إن كان أصل نشاطه مباحً فالمساهمة فيه محرمة، وأما إن كان أصل نشاطه مباحً
، وأن يكون  ا وليس أصالً ، وأن يكون كالربا فاألقرب إباحة المساهمة فيه بشرط أن يكون الربا تابعً ا وليس أصالً كالربا فاألقرب إباحة المساهمة فيه بشرط أن يكون الربا تابعً

ا وأن يكون البنك تعاونيا في الواقع وليس تجاريا. ا وأن يكون البنك تعاونيا في الواقع وليس تجاريا.يسيرً يسيرً
وعند التأمل في هذا البنك وقوائمه المالية يتبين أن هناك جملة من المعامالت وعند التأمل في هذا البنك وقوائمه المالية يتبين أن هناك جملة من المعامالت 
الربوية التي تغلب على نشـاطه؛ ولذلك فاألقرب أن شـراء أسـهم هذا البنك ال تجوز الربوية التي تغلب على نشـاطه؛ ولذلك فاألقرب أن شـراء أسـهم هذا البنك ال تجوز 

لغلبة الحرام عليه.لغلبة الحرام عليه.
القضيـة التاسـعة:القضيـة التاسـعة: أرباح مبقاة والمقصـود بذلك أن يبقي البنـك بعض األرباح  أرباح مبقاة والمقصـود بذلك أن يبقي البنـك بعض األرباح 
دون صرف لها ليصرفها في السنة التي بعدها، والهدف من ذلك أن تستقر نسبة األرباح دون صرف لها ليصرفها في السنة التي بعدها، والهدف من ذلك أن تستقر نسبة األرباح 
المصروفـة فـال تتذبذب من سـنة إلى أخر بل تبقى مسـتقرة أو فـي تصاعد معتدل، المصروفـة فـال تتذبذب من سـنة إلى أخر بل تبقى مسـتقرة أو فـي تصاعد معتدل، 
والـذي يظهـر للباحث أنه ال حرج في ذلك؛ ألن األصل فـي المعامالت الحل، وألن والـذي يظهـر للباحث أنه ال حرج في ذلك؛ ألن األصل فـي المعامالت الحل، وألن 
ذلـك متعارف عليه بين التجار فهو كالمشـروط بينهم، وفـي ذلك جملة من المصالح ذلـك متعارف عليه بين التجار فهو كالمشـروط بينهم، وفـي ذلك جملة من المصالح 

التي يذكرها االقتصاديون وال ضرر فيه، وبناء على ذلك فهو مباح.التي يذكرها االقتصاديون وال ضرر فيه، وبناء على ذلك فهو مباح.
القضيـة العاشـرة:القضيـة العاشـرة: الدخـل مـن الفوائـد، فالبنك يحصـل على مبالـغ كبيرة من  الدخـل مـن الفوائـد، فالبنك يحصـل على مبالـغ كبيرة من 
الفوائـد الربوية المترتبة علـى القروض ونحوها، وهذا الدخل محـرم؛ ألن الله الفوائـد الربوية المترتبة علـى القروض ونحوها، وهذا الدخل محـرم؛ ألن الله – – عز عز 

وجـل وجـل – – قد حـرم الربا وأمـر بترك ما عـدا رؤوس األمـوال: ﴿ قد حـرم الربا وأمـر بترك ما عـدا رؤوس األمـوال: ﴿ ®   ¯   °   ±   
² ﴾ ﴾(١)، فعلى البنك التخلص من هذه األموال المحرمة ووضعها في مصالح ، فعلى البنك التخلص من هذه األموال المحرمة ووضعها في مصالح 

الناس العامة كالطرق والمرافق ونحوها.الناس العامة كالطرق والمرافق ونحوها.
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، اآلية:    (١)



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٥١٤٥١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

القضيـة الحاديـة عشـرة:القضيـة الحاديـة عشـرة: الدخل مـن الرسـوم والعمـوالت التجاريـة، وذلك  الدخل مـن الرسـوم والعمـوالت التجاريـة، وذلك 
ا مالية، وهذه الرسـوم  ا مالية، وهذه الرسـوم أن البنـك يقـدم جملة من الخدمـات ويأخذ في مقابلها رسـومً أن البنـك يقـدم جملة من الخدمـات ويأخذ في مقابلها رسـومً
والعمـوالت األصـل فيها اإلباحة ما لم تشـتمل على محظور شـرعي، وهي تعتبر من والعمـوالت األصـل فيها اإلباحة ما لم تشـتمل على محظور شـرعي، وهي تعتبر من 

قبيل اإلجارة أو الجعالة بحسب صيغة العقد بين البنك والعميل.قبيل اإلجارة أو الجعالة بحسب صيغة العقد بين البنك والعميل.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

قواعد وضوابط شرعية لعمل البنك التعاوني



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية



٤٥٥٤٥٥

استخالص القواعد والضوابطاستخالص القواعد والضوابط

من خالل المسـائل والقضايا التي تناولها هذا البحث يمكن استخالص جملة من خالل المسـائل والقضايا التي تناولها هذا البحث يمكن استخالص جملة 
ا عاما لبنـك تعاوني موافق  ا عاما لبنـك تعاوني موافق مـن القواعـد الشـرعية والضوابط الفقهية التي ترسـم إطارً مـن القواعـد الشـرعية والضوابط الفقهية التي ترسـم إطارً

ألحكام الشريعة يصلح تطبيقه في بالد المسلمين، فأقول مستعينًا بالله:ألحكام الشريعة يصلح تطبيقه في بالد المسلمين، فأقول مستعينًا بالله:

ا. ا.التعاون مقصود شرعً ١– – التعاون مقصود شرعً
ويـدل لهـذه القاعدة قوله تعالـى: ﴿ ويـدل لهـذه القاعدة قوله تعالـى: ﴿ Ã   Â   Á   À ﴾ ﴾(١)،فكل ما كان ،فكل ما كان 
فيـه نفـع ومصلحة للنـاس فالتعاون على تحقيقه مسـتحب أو واجب بحسـب درجته فيـه نفـع ومصلحة للنـاس فالتعاون على تحقيقه مسـتحب أو واجب بحسـب درجته 
ومنزلته، ولذلك فالبنوك التعاونية ال تتميز على غيرها إال بصفة التعاون، ومتى تخلَّت ومنزلته، ولذلك فالبنوك التعاونية ال تتميز على غيرها إال بصفة التعاون، ومتى تخلَّت 

عن العمل على ضوء هذه الصفة عادت كغيرها من المؤسسات المالية التجارية.عن العمل على ضوء هذه الصفة عادت كغيرها من المؤسسات المالية التجارية.

٢– – كل تعاون في األموال على وجه المخالطة واالتجار فهو شركة.كل تعاون في األموال على وجه المخالطة واالتجار فهو شركة.
وهـذه القاعـدة تبين الوصـف الفقهي للبنـك التعاونـي، فالبنـك التعاوني فيه وهـذه القاعـدة تبين الوصـف الفقهي للبنـك التعاونـي، فالبنـك التعاوني فيه 
اشتراك في رأس المال وخلط لألموال، كما أن الملكية فيه مشاعة كالشركات، إضافة اشتراك في رأس المال وخلط لألموال، كما أن الملكية فيه مشاعة كالشركات، إضافة 
ا بشـكل  ا كالشـركات وإن كان الربح في البنك التعاوني ليس مقصودً ا بشـكل إلـى أن فيه ربحً ا كالشـركات وإن كان الربح في البنك التعاوني ليس مقصودً إلـى أن فيه ربحً
أولي إال أنه معدود في مقاصد البنك العامة، كما أن الربح وقاية لرأس المال في البنك أولي إال أنه معدود في مقاصد البنك العامة، كما أن الربح وقاية لرأس المال في البنك 
ا، والبنك التعاونـي يدار – – في الجملة في الجملة – – بالطريقة التي تدار بالطريقة التي تدار  ا، والبنك التعاونـي يدار التعاوني كالشـركات تمامً التعاوني كالشـركات تمامً

سورة المائدة، اآلية: ٢. سورة المائدة، اآلية:    (١)



٤٥٦٤٥٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بها الشـركات إال أنه يختلف عنها في غاياته وأهدافه، وهذا ال يخرجه عن أصله وهو بها الشـركات إال أنه يختلف عنها في غاياته وأهدافه، وهذا ال يخرجه عن أصله وهو 
أنه شركة من الشركات ومما يعضد ذلك من القواعد الفقهية قول العلماء:أنه شركة من الشركات ومما يعضد ذلك من القواعد الفقهية قول العلماء:

ا بها(١). ا بهاالحوادث ترد إلى أقرب األشياء شبهً الحوادث ترد إلى أقرب األشياء شبهً أ– – 
الشبيه بالشيء يعطى حكمهالشبيه بالشيء يعطى حكمه(٢). ب– – 

فهاتـان القاعدتـان تدالن على أن الشـبيه يعطى حكم شـبيهه، وبمـا أن البنوك فهاتـان القاعدتـان تدالن على أن الشـبيه يعطى حكم شـبيهه، وبمـا أن البنوك 
ا بهـا من حيث  ا بهـا من حيث التعاونيـة نازلـة لـم تعرف فيما سـبق فإنها تلحق بأقرب األشـياء شـبهً التعاونيـة نازلـة لـم تعرف فيما سـبق فإنها تلحق بأقرب األشـياء شـبهً
ا بالبنوك التعاونية الشركات، والشركات  ا بالبنوك التعاونية الشركات، والشركات الصفات والخصائص، وأقرب األشـياء شبهً الصفات والخصائص، وأقرب األشـياء شبهً
كمـا يقرر الفقهاء تنعقد على عادة التجاركمـا يقرر الفقهاء تنعقد على عادة التجار(٣)، ولذلك فهي ليسـت ذات صورة واحدة، ، ولذلك فهي ليسـت ذات صورة واحدة، 
وإنمـا تتطور بتطور الناس واتسـاع تجاراتهـم واختالطهم بغيرهم، وفـي هذا المعنى وإنمـا تتطور بتطور الناس واتسـاع تجاراتهـم واختالطهم بغيرهم، وفـي هذا المعنى 
يقـول العالمـة صديق حسـن القنوجـييقـول العالمـة صديق حسـن القنوجـي(٤): «واعلم أن هذه األسـامي التـي وقعت في : «واعلم أن هذه األسـامي التـي وقعت في 
كتب الفروع ألنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه واألبدان لم تكن أسماء كتب الفروع ألنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه واألبدان لم تكن أسماء 
شرعية وال لغوية بل اصطالحات حادثة متجددة، وال مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما شرعية وال لغوية بل اصطالحات حادثة متجددة، وال مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما 
ووردت هـذه القاعـدة بصيغـة أخر: الحوادث ترد إلى أشـبه المنصوص عليـه بها. ينظر:  ووردت هـذه القاعـدة بصيغـة أخر: الحوادث ترد إلى أشـبه المنصوص عليـه بها. ينظر:    (١)
المبدع المبدع ١٤٧١٤٧/٤، كشـاف القنـاع ، كشـاف القنـاع ٣٣٣٣/٨، وجمهرة القواعد الفقهية فـي المعامالت المالية، ، وجمهرة القواعد الفقهية فـي المعامالت المالية، 

د.  علي الندوي د.  علي الندوي ٧٢٨٧٢٨/٢.
ينظر: شـرح الزركشـي ٢٩٩٢٩٩/٥، وجمهرة القواعد الفقهية في العامالت المالية، د. الندوي ، وجمهرة القواعد الفقهية في العامالت المالية، د. الندوي  ينظر: شـرح الزركشـي    (٢)

.٧٥١٧٥١/٢
ينظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني ٩١٩١/٥، درر الحكام شـرح مجلة األحـكام، لعلي حيدر ، درر الحكام شـرح مجلة األحـكام، لعلي حيدر  ينظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني    (٣)

٤٠١٤٠١/٣، جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي ، جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي ٧٥٤٧٥٤/٢.
هـو أبـو الطيب صديق حسـن بن علي الحسـيني القنوجي من علماء الهند ولد سـنة ١٢٤٨١٢٤٨  هـو أبـو الطيب صديق حسـن بن علي الحسـيني القنوجي من علماء الهند ولد سـنة    (٤)
ا مـن التأليف، ومن مؤلفاته: الحطة  ا مـن التأليف، ومن مؤلفاته: الحطة هــ وسـافر في طلب العلم وتحصيل الكتب وكان مكثرً هــ وسـافر في طلب العلم وتحصيل الكتب وكان مكثرً
في ذكر الصحاح السـتة، والروضة الندية شـرح الدرر البهية، وقد توفي سنة في ذكر الصحاح السـتة، والروضة الندية شـرح الدرر البهية، وقد توفي سنة ١٣٠٧١٣٠٧هـ ينظر: هـ ينظر: 

أبجد العلوم له أبجد العلوم له ٢٧١٢٧١/٣ واألعالم  واألعالم ١٦٧١٦٧/٦.



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٥٧٤٥٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ويتجـرا؛ ألن للمالـك أن يتصـرف فـي ملكه كيف يشـاء ما لم يسـتلزم ذلك التصرف ويتجـرا؛ ألن للمالـك أن يتصـرف فـي ملكه كيف يشـاء ما لم يسـتلزم ذلك التصرف 
ا مما ورد الشرع بتحريمه...» (١). فالحاصل مما سبق أن البنك التعاوني فيه شبه . فالحاصل مما سبق أن البنك التعاوني فيه شبه  ا مما ورد الشرع بتحريمه...» محرمً محرمً
كبير بالشركات، ولذا أعطي حكمها، وما قد يظهر في البنك التعاوني من فروق يسيرة كبير بالشركات، ولذا أعطي حكمها، وما قد يظهر في البنك التعاوني من فروق يسيرة 

بينه وبين الشركات فهو تبع للغالب، ولذلك فمن قواعد الفقه:بينه وبين الشركات فهو تبع للغالب، ولذلك فمن قواعد الفقه:
ما قارب الشيء يعطى حكمهما قارب الشيء يعطى حكمه(٢). .  أ– – 

األقل تبع لألكثراألقل تبع لألكثر(٣). ب– – 
الفرع إنما يحمل على األصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمهالفرع إنما يحمل على األصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمه(٤). ج– – 

أجريت األحكام الكلية على ما هو الغالب حفظًا على الكلياتأجريت األحكام الكلية على ما هو الغالب حفظًا على الكليات(٥). د– – 

٣– – البنك التعاوني شركة، واألصل في المشاركات اإلباحةالبنك التعاوني شركة، واألصل في المشاركات اإلباحة(٦).
ومقتضـى هذه القاعدة أال يقال بتحريم شـيء من المشـاركات إال إذا تضمنت ومقتضـى هذه القاعدة أال يقال بتحريم شـيء من المشـاركات إال إذا تضمنت 

التعليقات الرضية على الروضة الندية للعالمة صديق القنوجي ٤٧٢٤٧٢/٢. التعليقات الرضية على الروضة الندية للعالمة صديق القنوجي    (١)
ينظر: الذخيرة للقرافي ٢٣٠٢٣٠/٥، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ، واألشـباه والنظائر للسـيوطي ٢٣٢٢٣٢، إيضاح المسالك إلى ، إيضاح المسالك إلى  ينظر: الذخيرة للقرافي    (٢)
قواعـد اإلمام مالـك للونشريسـي قواعـد اإلمام مالـك للونشريسـي ٧٠٧٠، القواعد والضوابـط الفقهية القرافيـة، د. عادل قوته ، القواعد والضوابـط الفقهية القرافيـة، د. عادل قوته 

.٣٢٢٣٢٢/١
ينظر: الذخيرة للقرافي ١٠٨١٠٨/٥، المعيار المعرب للونشريسي ، المعيار المعرب للونشريسي ٣٤٩٣٤٩/٧، القواعد والضوابط ، القواعد والضوابط  ينظر: الذخيرة للقرافي    (٣)

الفقهية القرافية د. قوته الفقهية القرافية د. قوته ٣٤٨٣٤٨/١.
ينظر: فتاو ابن رشـد ٨٩٦٨٩٦/٢، جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي ، جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي  ينظر: فتاو ابن رشـد    (٤)

.٧٩٨٧٩٨/٢
ينظـر: الموافقات للشـاطبي ١٢١١٢١/١، جمهرة القواعـد الفقهية في المعامـالت المالية، د. ، جمهرة القواعـد الفقهية في المعامـالت المالية، د.  ينظـر: الموافقات للشـاطبي    (٥)

الندوي الندوي ٦٠٥٦٠٥/٢.
ينظـر: موسـوعة القواعـد الفقهيـة المنظمة للمعامـالت المالية اإلسـالمية، عطيـة رمضان  ينظـر: موسـوعة القواعـد الفقهيـة المنظمة للمعامـالت المالية اإلسـالمية، عطيـة رمضان    (٦)

.٤٣٦٤٣٦



٤٥٨٤٥٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا، والبنوك التعاونية داخلة في هذا األصل العام، ويعضد ذلك القاعدة  ا، والبنوك التعاونية داخلة في هذا األصل العام، ويعضد ذلك القاعدة ما ال  يحل شرعً ما ال  يحل شرعً
العامـة: «األصـل في العقـود والشـروط اإلباحة إال مـا دل الدليل علـى تحريمه»العامـة: «األصـل في العقـود والشـروط اإلباحة إال مـا دل الدليل علـى تحريمه»(١)، ، 
و«األصـل فـي العقـود رضـا المتعاقديـن وموجبهـا هـو مـا أوجبـاه علـى أنفسـهما و«األصـل فـي العقـود رضـا المتعاقديـن وموجبهـا هـو مـا أوجبـاه علـى أنفسـهما 

بالتعاقد»بالتعاقد»(٢).
٤– – األصل في إنشاء البنك التعاوني الحل واإلباحة.األصل في إنشاء البنك التعاوني الحل واإلباحة.

ا األصل فيها اإلباحة، وقد يحتف  ا األصل فيها اإلباحة، وقد يحتف وذلك ألنه شـركة، والشـركات كما تقدم آنفً وذلك ألنه شـركة، والشـركات كما تقدم آنفً
بإنشاء البنك قرائن بإنشاء البنك قرائن – – كالحاجة العامة ونحوها كالحاجة العامة ونحوها – – مما يرقي الحكم إلى االستحباب.مما يرقي الحكم إلى االستحباب.

٥– – األصل في االكتتاب في البنوك التعاونية اإلباحة.األصل في االكتتاب في البنوك التعاونية اإلباحة.
ا فكذلك االكتتاب فيه بشرط أال يكون نشاط البنك  ا فكذلك االكتتاب فيه بشرط أال يكون نشاط البنك إذا كان تأسيس البنك مباحً إذا كان تأسيس البنك مباحً

ا. ا.محرمً محرمً
٦– – تصــرف البنك في أمــوال األعضاء مبني على الوكالــة واألمانةتصــرف البنك في أمــوال األعضاء مبني على الوكالــة واألمانة(٣)، ، 

      ومنوط بالمصلحة.      ومنوط بالمصلحة.
وهـذه القاعـدة تضبـط كيفية التصرف فـي األموال؛ إذ هـي محكومة بمقتضى وهـذه القاعـدة تضبـط كيفية التصرف فـي األموال؛ إذ هـي محكومة بمقتضى 
اإلمانـة ومـا تقتضيه المصلحة وليسـت خاضعة للهو والتشـهي، وممـا يعضد هذه اإلمانـة ومـا تقتضيه المصلحة وليسـت خاضعة للهو والتشـهي، وممـا يعضد هذه 

القاعدة ما ذكره الفقهاء بقولهم:القاعدة ما ذكره الفقهاء بقولهم:
ينظـر: مجمـوع فتـاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ١٣٢١٣٢/٢٩٢٩، القواعـد والضابـط الفقهية ، القواعـد والضابـط الفقهية  ينظـر: مجمـوع فتـاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة    (١)

للمعامالت المالية عند ابن تيمية، عبد السالم الحصين للمعامالت المالية عند ابن تيمية، عبد السالم الحصين ١٤٣١٤٣/٢-١٧٢١٧٢.
ينظـر: مجمـوع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ١٥٥١٥٥/٢٩٢٩، القواعـد والضوابـط الفقهية ، القواعـد والضوابـط الفقهية  ينظـر: مجمـوع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة    (٢)

للمعامالت المالية عند ابن تيمية، عبد السالم الحصين للمعامالت المالية عند ابن تيمية، عبد السالم الحصين ١٧٣١٧٣/٢-١٧٩١٧٩.
ينظر: المغني ١٢٨١٢٨/٧، ومجلة األحكام العدلية ، ومجلة األحكام العدلية ١٣٣٣١٣٣٣، موسـوعة القواعد الفقهية المنظمة ، موسـوعة القواعد الفقهية المنظمة  ينظر: المغني    (٣)

للمعامالت المالية اإلسالمية، عطية رمضان للمعامالت المالية اإلسالمية، عطية رمضان ٤٧٤٤٧٤.



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٥٩٤٥٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحةكل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة(١). أ– – 
الواجب في كل والية األصلح بحسبهاالواجب في كل والية األصلح بحسبها(٢). ب– – 

كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة(٣). كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالةج-  ج- 
كل معاملـة تحـرم علـى الشـريك إذا انفـرد فهـي محرمـة علـى هيئـة كل معاملـة تحـرم علـى الشـريك إذا انفـرد فهـي محرمـة علـى هيئـة  د– – 

الشركةالشركة(٤).

. .احتياطي البنك التعاوني وقفٌ ٧– – احتياطي البنك التعاوني وقفٌ
ولذلـك فـال يعود ملكه لألعضاء وال يقتسـمونه عند تصفيـة البنك، وال تجب ولذلـك فـال يعود ملكه لألعضاء وال يقتسـمونه عند تصفيـة البنك، وال تجب 

فيه الزكاة.فيه الزكاة.

٨– – كل وديعة جارية فهي قرض.كل وديعة جارية فهي قرض.
ا علـى الصحيح  ا علـى الصحيح الوديعـة الجاريـة أو مـا يسـمى بالحسـاب الجاري يعـد قرضً الوديعـة الجاريـة أو مـا يسـمى بالحسـاب الجاري يعـد قرضً

وتجري عليه أحكام القرض.وتجري عليه أحكام القرض.

٩– – كل فائدة مضمونة تؤخذ على الوديعة الجارية فهي ربا.كل فائدة مضمونة تؤخذ على الوديعة الجارية فهي ربا.
ا فالفائدة المضمونة عليها تعد من قبيل القرض  ا فالفائدة المضمونة عليها تعد من قبيل القرض بما أن الوديعة الجارية تعد قرضً بما أن الوديعة الجارية تعد قرضً
ينظـر: األشـباه والنظائـر للسـبكي ٣١٠٣١٠/١، الفتاو الفقهيـة الكبر البن حجـر الهيتمي ، الفتاو الفقهيـة الكبر البن حجـر الهيتمي  ينظـر: األشـباه والنظائـر للسـبكي    (١)

.٣٣٦٣٣٦/٣
ينظـر: مجمـوع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ٢٥٤٢٥٤/٢٨٢٨، جمهـرة القواعـد الفقهية في ، جمهـرة القواعـد الفقهية في  ينظـر: مجمـوع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة    (٢)

المعامالت المالية، د. الندوي المعامالت المالية، د. الندوي ٩٨٥٩٨٥/٢.
ينظـر: مجلة األحكام العدليـة ١٣٣٣١٣٣٣، جمهرة القواعـد الفقهية في المعامـالت المالية، د. ، جمهرة القواعـد الفقهية في المعامـالت المالية، د.  ينظـر: مجلة األحكام العدليـة    (٣)

الندوي الندوي ٨٤٦٨٤٦/٢.
ينظر: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية اإلسالمية، عطية رمضان ينظر: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية اإلسالمية، عطية رمضان ٤٨٩٤٨٩.  (٤)



٤٦٠٤٦٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا، ومن القواعد الفقهية المقررة في هذا المجال: ا، ومن القواعد الفقهية المقررة في هذا المجال:الذي جرَّ نفعً الذي جرَّ نفعً
ا فهو ربا(١). ا فهو رباكل قرض جرَّ نفعً كل قرض جرَّ نفعً أ– – 
الديون إنما تقضى بأمثالهاالديون إنما تقضى بأمثالها(٢). ب– – 

ــرِط فيها فائدة مضمونة فهي قرض والفائدة  ــرِط فيها فائدة مضمونة فهي قرض والفائدة كل وديعة ثابتة شُ ١٠١٠– – كل وديعة ثابتة شُ
        ربا.        ربا.

الوديعة الثابتة أو ما يسمى بالحساب ألجل التي ال يتصرف فيها صاحبها إال  بعد الوديعة الثابتة أو ما يسمى بالحساب ألجل التي ال يتصرف فيها صاحبها إال  بعد 
مدة معينة إذا كانت هي وفائدتها مضمونة على البنك سـواء ربح البنك أو  خسـر فهي مدة معينة إذا كانت هي وفائدتها مضمونة على البنك سـواء ربح البنك أو  خسـر فهي 
من قبيل القرض؛ ألن القرض مضمون على المقترض، والفائدة المضمونة تعد فائدة من قبيل القرض؛ ألن القرض مضمون على المقترض، والفائدة المضمونة تعد فائدة 

على القرض، ولذا فهي محرمة.على القرض، ولذا فهي محرمة.
١١١١– – كل وديعــة ثابتــة قامت على أســاس المشــاركة فــي الربح فهي كل وديعــة ثابتــة قامت على أســاس المشــاركة فــي الربح فهي 

        مضاربة مباحة.        مضاربة مباحة.
إذا كانـت الوديعـة ألجل قائمة على المشـاركة في الربح إن وجد، والخسـارة إذا كانـت الوديعـة ألجل قائمة على المشـاركة في الربح إن وجد، والخسـارة 

ا. ا.على أرباب المال فهي مضاربة وهي مباحة شرعً على أرباب المال فهي مضاربة وهي مباحة شرعً
١٢١٢– – كل اقتراض بفائدة أو إقراض بفائدة فهو ربا يحرم أخذه وإعطاؤه.كل اقتراض بفائدة أو إقراض بفائدة فهو ربا يحرم أخذه وإعطاؤه.

وهذه القاعدة متقررة لد عامة الفقهاء وعليها العمل والفتو، ويعضدها عدة وهذه القاعدة متقررة لد عامة الفقهاء وعليها العمل والفتو، ويعضدها عدة 
ينظر: بدائع الصنائع ٥١٨٥١٨/٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٢٥٢٢٥/٣، نهاية المطلب ، نهاية المطلب  ينظر: بدائع الصنائع    (١)
للجوينـي للجوينـي ٤٥٢٤٥٢/٥، المغني ، المغني ٤٣٦٤٣٦/٦، المنفعة في القـرض د. العمراني ، المنفعة في القـرض د. العمراني ١١٢١١٢-١١٧١١٧، صور ، صور 

.٢٤٥٢٤٥ التحايل على الربا، د.أحمد حو التحايل على الربا، د.أحمد حو
ينظر: المبسـوط للسرخسـي ٣٢٣٢/١٨١٨، مجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية ، مجموع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية ٥٢٥٢/٢٩٢٩، ،  ينظر: المبسـوط للسرخسـي    (٢)

جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي ٣٧٠٣٧٠/١-٣٧٥٣٧٥.



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٦١٤٦١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

قواعدة فقهية منها:قواعدة فقهية منها:
ا فهو ربا. ا فهو ربا.كل قرض جر نفعً كل قرض جر نفعً أ– – 

كل زيادة مشروطة في دين نظير األجل فهي رباكل زيادة مشروطة في دين نظير األجل فهي ربا(١). ب– – 
القرض موجبه رد المثلالقرض موجبه رد المثل(٢). ج– – 

ويسـتثنى من هـذه القاعدة تكلفة القرض الحقيقيـة فيجوز للمقرض الحصول ويسـتثنى من هـذه القاعدة تكلفة القرض الحقيقيـة فيجوز للمقرض الحصول 
عليها دون زيادة على الصحيح من أقوال أهل العلم.عليها دون زيادة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

١٣١٣– – أكثــر تعامــالت البنــوك قائمــة علــى القــروض واألصــل فيهــا أكثــر تعامــالت البنــوك قائمــة علــى القــروض واألصــل فيهــا 
         التحريم         التحريم(٣). . 

ألنها تشترط فائدة ربوية، فإن سلمت من ذلك فهي مباحة.ألنها تشترط فائدة ربوية، فإن سلمت من ذلك فهي مباحة.

١٤١٤– – األصل في السندات التحريم.األصل في السندات التحريم.
وهذا الحكم مستقر لد جماهير فقهاء العصر لكون السندات من قبيل القرض وهذا الحكم مستقر لد جماهير فقهاء العصر لكون السندات من قبيل القرض 

ا أو القرض بفائدة. ا أو القرض بفائدة.الذي يجر نفعً الذي يجر نفعً

١٥١٥– – األصــل فــي صكــوك المقارضــة اإلباحــة إذا التزمــت شــروط األصــل فــي صكــوك المقارضــة اإلباحــة إذا التزمــت شــروط 
المضاربة.المضاربة.

ينظر: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية، عطية رمضان ٢٩٩٢٩٩، ، ٣٠٠٣٠٠. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية، عطية رمضان    (١)
ينظـر: مجمـوع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ٥٢٥٢/٢٩٢٩، والقواعـد والضوابـط الفقهية ، والقواعـد والضوابـط الفقهية  ينظـر: مجمـوع فتاو شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة    (٢)

للمعامالت المالية عند ابن تيمية، عبد السالم الحصين للمعامالت المالية عند ابن تيمية، عبد السالم الحصين ٣٦٣٣٦٣/٢.
األصل في القروض – – في الجملة في الجملة – – اإلباحة لكن قروض البنوك ولألسف ال تخلو غالبًا من اإلباحة لكن قروض البنوك ولألسف ال تخلو غالبًا من  األصل في القروض    (٣)

اشتراط الفوائد الربوية، ولذلك صار األصل في هذه القاعدة التحريم.اشتراط الفوائد الربوية، ولذلك صار األصل في هذه القاعدة التحريم.



٤٦٢٤٦٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

١٦١٦– – كل معونة يقدمهــا األفراد أو الحكومات للبنك فهي مباحة ما لم كل معونة يقدمهــا األفراد أو الحكومات للبنك فهي مباحة ما لم 
ا بفائدة. ا بفائدة.         تكن قرضً          تكن قرضً

١٧١٧– األصل في عقود التأمين التي يتعامل بها البنك التعاوني اإلباحة. األصل في عقود التأمين التي يتعامل بها البنك التعاوني اإلباحة. 

وذلك ألن غالب تعامالته تتم عن طريق التأمين التعاوني وهو مباح، وأما إن  وذلك ألن غالب تعامالته تتم عن طريق التأمين التعاوني وهو مباح، وأما إن    
كانت تعامالته على طريقة التأمين التجاري فهو محرم.كانت تعامالته على طريقة التأمين التجاري فهو محرم.

١٨١٨– – األصــل فــي اســتثمارات البنــك اإلباحة مــا لم يتجر فــي محرم األصــل فــي اســتثمارات البنــك اإلباحة مــا لم يتجر فــي محرم 
        كالسندات.        كالسندات.

ا ما لم  ا ما لم كل إجــراء فيــه تيســير على المعســر فهو مطلوب شــرعً ١٩١٩– – كل إجــراء فيــه تيســير على المعســر فهو مطلوب شــرعً
         تشترط فيه زيادة مالية.         تشترط فيه زيادة مالية.

ومـن ذلـك جدولة الديون المتعثرة  -إذا لم تكن بزيـادة مالية - فهي واجبة إن ومـن ذلـك جدولة الديون المتعثرة  -إذا لم تكن بزيـادة مالية - فهي واجبة إن 
ا، أو مستحبة إن كان غير معسر. ا، أو مستحبة إن كان غير معسر.كان المدين معسرً كان المدين معسرً

٢٠٢٠– – خصم األوراق التجارية قرض بفائدة.خصم األوراق التجارية قرض بفائدة.

٢١٢١-  إدارة إصــدار أســهم الجمعيات التعاونية بمقابــل مباح؛ ألنها من -  إدارة إصــدار أســهم الجمعيات التعاونية بمقابــل مباح؛ ألنها من 
        قبيل اإلجارة على عمل معلوم وهو مباح.        قبيل اإلجارة على عمل معلوم وهو مباح.

٢٢٢٢– – األصل في الوساطة التجارية اإلباحة.األصل في الوساطة التجارية اإلباحة.

عِل له من قِبَل  عِل له من قِبَل ألنها عقد جعالة، فإذا قام البنك بتصريف السـلعة اسـتحق ما جُ ألنها عقد جعالة، فإذا قام البنك بتصريف السـلعة اسـتحق ما جُ
البائع وهذا أمر مباح.البائع وهذا أمر مباح.



دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

٤٦٣٤٦٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٢٣٢٣– – األصل في صناديق البنوك التعاونية اإلباحة.األصل في صناديق البنوك التعاونية اإلباحة.
بشـرط أال تشـتمل علـى ربا أو غـرر أو ظلم ونحوهـا من أسـباب التحريم في بشـرط أال تشـتمل علـى ربا أو غـرر أو ظلم ونحوهـا من أسـباب التحريم في 

العقود المالية.العقود المالية.

٢٤٢٤– – األرباح في البنوك التعاونية غير مقصودة لكنها مطلوبة.األرباح في البنوك التعاونية غير مقصودة لكنها مطلوبة.

٢٥٢٥– – الربح إنما يستحق بالمال أو العمل أو الضمانالربح إنما يستحق بالمال أو العمل أو الضمان(١).
فهـذه القاعـدة تحصـر األسـباب المشـروعة للربـح في هـذه األشـياء الثالثة فهـذه القاعـدة تحصـر األسـباب المشـروعة للربـح في هـذه األشـياء الثالثة 
فاسـتحقاق الربـح بالمال ظاهـر؛ ألن الربح نماء لـرأس المال فيكـون لمالكه، ولهذا فاسـتحقاق الربـح بالمال ظاهـر؛ ألن الربح نماء لـرأس المال فيكـون لمالكه، ولهذا 
استحق رب المال الربح في المضاربة، وأما العمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله استحق رب المال الربح في المضاربة، وأما العمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله 
فكذا الشـريك، وأما الضمان فهـو منصوص عليه بقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: فكذا الشـريك، وأما الضمان فهـو منصوص عليه بقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: «الخـراج بالضمان»«الخـراج بالضمان»(٢)، ، 

فمن ضمن شيئًا كان خراجه لهفمن ضمن شيئًا كان خراجه له(٣).
وعند التأمل في هذا األصل يتضح أن الفقه اإلسالمي لم يقرر لرأس المال حقا وعند التأمل في هذا األصل يتضح أن الفقه اإلسالمي لم يقرر لرأس المال حقا 
فـي الحصول على الربح إال إذا كان على وجه المشـاركة مـع رأس مال آخر أو  عمل فـي الحصول على الربح إال إذا كان على وجه المشـاركة مـع رأس مال آخر أو  عمل 
ا للربح وتحسبًا للخسارة، ويتفق ذلك مع القاعدة الفقهية «الغرم بالغنم»(٤)، ،  ا للربح وتحسبًا للخسارة، ويتفق ذلك مع القاعدة الفقهية «الغرم بالغنم»آخر توقعً آخر توقعً
وبناء على ذلك يمكن القول: إن معظم الصيغ االستثمارية التقليدية التي تضمن رأس وبناء على ذلك يمكن القول: إن معظم الصيغ االستثمارية التقليدية التي تضمن رأس 

المال وتضمن الربح هي محرمة في الشريعة اإلسالميةالمال وتضمن الربح هي محرمة في الشريعة اإلسالمية(٥). . 
ينظـر: بدائـع الصنائـع ٨٢٨٢/٥ – – ٨٣٨٣، وقد بيـن رحمه الله هـذه القاعدة أتم بيـان، وجمهرة ، وقد بيـن رحمه الله هـذه القاعدة أتم بيـان، وجمهرة  ينظـر: بدائـع الصنائـع    (١)

القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي ٣٣٢٣٣٢/١-٣٣٤٣٣٤.
سبق تخريجه ص١٨٨١٨٨. سبق تخريجه ص  ينظر: بدائع الصنائع ٨٢٨٢/٥.(٢)  ينظر: بدائع الصنائع    (٣)

ينظـر: المنثور في القواعد للزركشـي ١١٩١١٩/٢، ترتيب الآللئ، ناظـر زاده ، ترتيب الآللئ، ناظـر زاده ٨٧١٨٧١/٢، ، ٨٧٢٨٧٢، ،  ينظـر: المنثور في القواعد للزركشـي    (٤)
الممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري الممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري ٣٦١٣٦١.

ينظر: جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي ٣٣٣٣٣٣/١. ينظر: جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. الندوي    (٥)



٤٦٤٤٦٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٢٦٢٦– – األربــاح في البنــوك التعاونية تــوزع كما توزع أرباح الشــركات، األربــاح في البنــوك التعاونية تــوزع كما توزع أرباح الشــركات، 
وذلك بعد استقطاع االحتياطيات ونحوها.وذلك بعد استقطاع االحتياطيات ونحوها.

٢٧٢٧– – الخسائر في البنوك التعاونية كالخسائر في الشركات.الخسائر في البنوك التعاونية كالخسائر في الشركات.

٢٨٢٨– – القصــد التعاوني يخفف بعض األحــكام والقيود التي تكون في القصــد التعاوني يخفف بعض األحــكام والقيود التي تكون في 
         العقود التجارية المحضة.         العقود التجارية المحضة.

٢٩٢٩ – – األصل في أموال البنك التعاوني وجوب الزكاة إال االحتياطي.األصل في أموال البنك التعاوني وجوب الزكاة إال االحتياطي.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

٤٦٥٤٦٥

الحمد لله على توفيقه، والشـكر له على تيسـيره وتسـديده، وأسأله سبحانه أن الحمد لله على توفيقه، والشـكر له على تيسـيره وتسـديده، وأسأله سبحانه أن 
ا، فاللهم لك  ا، فاللهم لك يتم النعمة ويستر الزلة، فلوال فضله ومنّه لما كان هذا البحث شيئًا مذكورً يتم النعمة ويستر الزلة، فلوال فضله ومنّه لما كان هذا البحث شيئًا مذكورً

الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك.الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك.
وقـد جرت عادة الباحثين بذكر خالصة وافية حـول نتائج البحث والتوصيات وقـد جرت عادة الباحثين بذكر خالصة وافية حـول نتائج البحث والتوصيات 

ا بهم ومستعينًا بالله: ا بهم ومستعينًا بالله:التي يقترحها الباحث فأقول مقتديً التي يقترحها الباحث فأقول مقتديً
تنقسم األنشطة االقتصادية المنظمة في العالم إلى أربعة أنواع:تنقسم األنشطة االقتصادية المنظمة في العالم إلى أربعة أنواع:

نشـاط اقتصـادي حكومـي تقـوم بـه الدولـة لتنميـة اقتصادهـا وزيـادة نشـاط اقتصـادي حكومـي تقـوم بـه الدولـة لتنميـة اقتصادهـا وزيـادة   – –١
ميزانيتها.ميزانيتها.

نشاط اقتصادي خاص يقوم به األفراد أو الشركات بهدف الربح المادي نشاط اقتصادي خاص يقوم به األفراد أو الشركات بهدف الربح المادي   – –٢
فقط.فقط.

نشـاط اقتصادي خيري تقوم به الجهات الخيرية لدعم أنشطتها الخيرية  نشـاط اقتصادي خيري تقوم به الجهات الخيرية لدعم أنشطتها الخيرية -   -٣
وتحقيق االكتفاء.وتحقيق االكتفاء.

نشـاط اقتصـادي تعاونـي يقوم علـى ترابـط مجموعة من األفـراد على نشـاط اقتصـادي تعاونـي يقوم علـى ترابـط مجموعة من األفـراد على   – –٤
أساس من الحقوق والواجبات المتساوية والخدمات المتبادلة لمواجهة أساس من الحقوق والواجبات المتساوية والخدمات المتبادلة لمواجهة 

ما  يعترضهم من المشكالت المرتبطة بوضعهم االقتصادي.ما  يعترضهم من المشكالت المرتبطة بوضعهم االقتصادي.



٤٦٦٤٦٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

تقـوم الـدول بـدور مهم فـي دعم العمـل التعاونـي وذلك من خـالل عدد من تقـوم الـدول بـدور مهم فـي دعم العمـل التعاونـي وذلك من خـالل عدد من 
اإلجراءات من أهمها:اإلجراءات من أهمها:

دعـم التعاونيات بوضـع األنظمة التي تحمي القطاع التعاوني وتسـاهم دعـم التعاونيات بوضـع األنظمة التي تحمي القطاع التعاوني وتسـاهم   – –١
في تقويته وتطويره.في تقويته وتطويره.

دعم التعاونيات بالمشـاركة فيها باالكتتاب وتسـجيل العضوية؛ وذلك دعم التعاونيات بالمشـاركة فيها باالكتتاب وتسـجيل العضوية؛ وذلك   – –٢
لتعزيز مكانتها والثقة بها.لتعزيز مكانتها والثقة بها.

دعم التعاونيات ماديا بالهبات والقروض الميسرة وغيرها.دعم التعاونيات ماديا بالهبات والقروض الميسرة وغيرها.  – –٣
دعم التعاونيات تعليميا وتدريبيا.دعم التعاونيات تعليميا وتدريبيا.  – –٤
دعم التعاونيات إعالميا وثقافيا.دعم التعاونيات إعالميا وثقافيا.  – –٥

ويفضـل عدد مـن التعاونيين عدم توسـع الحكومات في الدعم المباشـر لهذا ويفضـل عدد مـن التعاونيين عدم توسـع الحكومات في الدعم المباشـر لهذا 
القطاع لتبقى قراراته حرة دون تأثير.القطاع لتبقى قراراته حرة دون تأثير.

وهناك جهات ومنظمات دولية تقدم الدعم المادي والمعنوي للتعاونيات.وهناك جهات ومنظمات دولية تقدم الدعم المادي والمعنوي للتعاونيات.
التعاون على الخير والمعروف من األصول التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية التعاون على الخير والمعروف من األصول التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية 
وحثت عليها في نصوص كثيرة جدا، وفي كالم الفقهاء كثير من التعليالت التي تجعل وحثت عليها في نصوص كثيرة جدا، وفي كالم الفقهاء كثير من التعليالت التي تجعل 

التعاون سببًا الستحباب أمر أو إباحته.التعاون سببًا الستحباب أمر أو إباحته.
والتعاون من حيث حكمه الشرعي تجري عليه جملة من األحكام، وذلك على والتعاون من حيث حكمه الشرعي تجري عليه جملة من األحكام، وذلك على 

النحو اآلتي:النحو اآلتي:
التعاون على واجب شرعي ال يخلو من حالين:التعاون على واجب شرعي ال يخلو من حالين:  – –١

الحال األولى: عدم حصول الكفاية ببعض من يقوم باإلعانة، فهنا تكون  عدم حصول الكفاية ببعض من يقوم باإلعانة، فهنا تكون  الحال األولى:   
المعاونة في حق القادر فرض عين.المعاونة في حق القادر فرض عين.



الخاتمةالخاتمة

٤٦٧٤٦٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الحـال الثانية: أن تحصـل الكفاية ببعض من يقومـون باإلعانة فاإلعانة  أن تحصـل الكفاية ببعض من يقومـون باإلعانة فاإلعانة  الحـال الثانية:   
هنا فرض كفاية.هنا فرض كفاية.

ا؛ ألن  ا، فالتعـاون هنا مسـتحب أيضً ا؛ ألن التعـاون على أمر مسـتحب شـرعً ا، فالتعـاون هنا مسـتحب أيضً التعـاون على أمر مسـتحب شـرعً  – –٢
للوسائل أحكام المقاصد.للوسائل أحكام المقاصد.

التعـاون على أمر مبـاح، فالتعاون في ذلك مسـتحب؛ ألن اإلعانة على التعـاون على أمر مبـاح، فالتعاون في ذلك مسـتحب؛ ألن اإلعانة على   – –٣
ا. ا.المباحات مأمور بها شرعً المباحات مأمور بها شرعً

ـا؛ ألن للوسـائل أحكام  ا يعتبر مكروهً ـا؛ ألن للوسـائل أحكام التعـاون على أمـر مكروه شـرعً ا يعتبر مكروهً التعـاون على أمـر مكروه شـرعً  – –٤
المقاصد.المقاصد.

ا. ا.التعاون على أمر محرم يعتبر محرمً التعاون على أمر محرم يعتبر محرمً  – –٥
كلمـة البنـك في أصلها غيـر عربية فهي مأخـوذة من اللغات األوربية السـائدة كلمـة البنـك في أصلها غيـر عربية فهي مأخـوذة من اللغات األوربية السـائدة 
كاإلنجليزية والفرنسية واإليطالية ويقصد بها: المؤسسة التي تقوم بعمليات االقتراض كاإلنجليزية والفرنسية واإليطالية ويقصد بها: المؤسسة التي تقوم بعمليات االقتراض 
واإلقراض، وفي االصطالح االقتصادي البنك هو: مؤسسة مالية وسيطة تقوم بتجميع واإلقراض، وفي االصطالح االقتصادي البنك هو: مؤسسة مالية وسيطة تقوم بتجميع 
ا، وتسـتخدمها في إقراض  ا، وتسـتخدمها في إقراض مدخـرات األفراد والوحدات االقتصادية التي تحقق فائضً مدخـرات األفراد والوحدات االقتصادية التي تحقق فائضً

األفراد والمشروعات ذات العجز.األفراد والمشروعات ذات العجز.
وأما كلمة تعاوني فالياء فيه للنسـبة ويقصد به الظهير على األمر والمعين عليه، وأما كلمة تعاوني فالياء فيه للنسـبة ويقصد به الظهير على األمر والمعين عليه، 

ا واالستعداد للمساعدة. ا واالستعداد للمساعدة.والمفهوم العام للتعاون هو العمل معً والمفهوم العام للتعاون هو العمل معً
ف البنك التعاوني بتعريفات متعددة أحسـنها أنه: منشـأة رسـمية مالية  رِّ ف البنك التعاوني بتعريفات متعددة أحسـنها أنه: منشـأة رسـمية مالية وقد عُ رِّ وقد عُ
تعاونية غير حكومية، يؤسسها أفراد تعاونيون أو جمعيات تعاونية وفق نظام االكتتاب تعاونية غير حكومية، يؤسسها أفراد تعاونيون أو جمعيات تعاونية وفق نظام االكتتاب 
التعاوني، وتقدم خدمات مصرفية كاملة لألعضاء بإجراءات ميسـرة وفوائد منخفضة التعاوني، وتقدم خدمات مصرفية كاملة لألعضاء بإجراءات ميسـرة وفوائد منخفضة 
وفق الرؤية التي وضعها المؤسسون، وبإدارة ديمقراطية حقيقية وفق رؤية تعاونية غير وفق الرؤية التي وضعها المؤسسون، وبإدارة ديمقراطية حقيقية وفق رؤية تعاونية غير 

هادفة للربح في األصل.هادفة للربح في األصل.
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التسمي باسم البنك التعاوني ال يعني كونه تعاونيا في الواقع، وقد يتسمى بنك التسمي باسم البنك التعاوني ال يعني كونه تعاونيا في الواقع، وقد يتسمى بنك 
بهذا االسم وهو في حقيقته تجاري، فالعبرة بالحقيقة ال باالسم.بهذا االسم وهو في حقيقته تجاري، فالعبرة بالحقيقة ال باالسم.

هنـاك عدد من المصطلحات واأللفـاظ ذات العالقة الوثيقـة بالبنوك التعاونية هنـاك عدد من المصطلحات واأللفـاظ ذات العالقة الوثيقـة بالبنوك التعاونية 
ومن ذلك:ومن ذلك:

االتحـادات االئتمانية، جمعية تعاونية للبناء، مؤسسـات تمويل المشـروعات االتحـادات االئتمانية، جمعية تعاونية للبناء، مؤسسـات تمويل المشـروعات 
الصغيرة، تعاونيات االئتمان واالدخار، بنك القرية.الصغيرة، تعاونيات االئتمان واالدخار، بنك القرية.

بيـن البنـك التعاوني والبنك المركزي تشـابه من حيث كونهمـا ال يهدفان إلى بيـن البنـك التعاوني والبنك المركزي تشـابه من حيث كونهمـا ال يهدفان إلى 
الربح كهدف أسـاس، وإنما أرباحهما نتيجة عارضة ألغراضهما األساسية، ويختلف الربح كهدف أسـاس، وإنما أرباحهما نتيجة عارضة ألغراضهما األساسية، ويختلف 

البنك التعاوني عن المركزي في عدة أشياء أبرزها:البنك التعاوني عن المركزي في عدة أشياء أبرزها:
البنك المركزي بنك حكومي، والتعاوني بنك أهلي. البنك المركزي بنك حكومي، والتعاوني بنك أهلي.-   -١

أهـداف البنكين مختلفـة، فالمركزي يهدف إلى اإلشـراف على البنوك أهـداف البنكين مختلفـة، فالمركزي يهدف إلى اإلشـراف على البنوك   – –٢
وإصدار النقود، وأما التعاوني فيهدف إلى تقديم خدمات مصرفية بأقل وإصدار النقود، وأما التعاوني فيهدف إلى تقديم خدمات مصرفية بأقل 

التكاليف.التكاليف.
البنك المركزي يشرف البنك المركزي يشرف – – في كثير من الدول في كثير من الدول – – على البنوك التعاونية.على البنوك التعاونية.  – –٣

المصرفيـة  الخدمـات  تقديـم  فـي  والتجـاري  التعاونـي  البنـك  يتفـق  المصرفيـة   الخدمـات  تقديـم  فـي  والتجـاري  التعاونـي  البنـك  يتفـق   
لعمالئهما، ويختلفان في جملة من األمور منها:لعمالئهما، ويختلفان في جملة من األمور منها:

اختالف المبادئ، فالبنـك التجاري ربحي بحت، وأما التعاوني اختالف المبادئ، فالبنـك التجاري ربحي بحت، وأما التعاوني  أ– – 
فقائم على مبدأ التعاون.فقائم على مبدأ التعاون.

المشـاركة الفاعلـة من جميـع األعضاء في صنع قـرارات البنك المشـاركة الفاعلـة من جميـع األعضاء في صنع قـرارات البنك  ب– – 
ـا للتجاري الذي يتحكم فيـه أصحاب الحصص  ـا للتجاري الذي يتحكم فيـه أصحاب الحصص التعاوني خالفً التعاوني خالفً

الكبيرة من األسهم.الكبيرة من األسهم.
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البنـك التعاونـي لـه عنايـة كبيـرة بخدمـة المجتمع فـي جوانب البنـك التعاونـي لـه عنايـة كبيـرة بخدمـة المجتمع فـي جوانب  ج– – 
ـا للبنـك  ـا مـن أهدافـه خالفً ـا للبنـك مختلفـة، وهـذا األمـر يعتبـر هدفً ـا مـن أهدافـه خالفً مختلفـة، وهـذا األمـر يعتبـر هدفً

التجاري الذي ال يهدف إلى ذلك.التجاري الذي ال يهدف إلى ذلك.
البنـوك التعاونية تدعم وتمـول المشـروعات األخالقية وتمتنع البنـوك التعاونية تدعم وتمـول المشـروعات األخالقية وتمتنع  د– – 
عن تمويل ما فيه ضرر كتجارة الخمور واألسلحة والتبغ ونحوه، عن تمويل ما فيه ضرر كتجارة الخمور واألسلحة والتبغ ونحوه، 
ا دون نظر  ا للبنوك التجارية فهي تمول ما سـتجني منه ربحً ا دون نظر خالفً ا للبنوك التجارية فهي تمول ما سـتجني منه ربحً خالفً

نشاطه. نشاطه.لنوعية  – – لنوعية  – – غالبًا غالبًا 

إدارة البنـك التعاونـي تتم مـن خالل أحد أعضائـه أو عن طريق إدارة البنـك التعاونـي تتم مـن خالل أحد أعضائـه أو عن طريق  هـهـ– – 
من يؤمـن بالفكر التعاونـي، ولديه القدرات التـي تؤهلها لذلك من يؤمـن بالفكر التعاونـي، ولديه القدرات التـي تؤهلها لذلك 
ورواتـب هؤالء ورواتـب هؤالء – – غالبًا غالبًا – – منخفضة مقارنـة بنظرائهم في البنوك منخفضة مقارنـة بنظرائهم في البنوك 

التجارية.التجارية.
هناك جملة من الفروق بين البنك التعاوني والبنك االستثماري من أبرزها:هناك جملة من الفروق بين البنك التعاوني والبنك االستثماري من أبرزها:

ـا للتعاوني فهدفـه خدمة  ـا للتعاوني فهدفـه خدمة البنـك االسـتثماري يهـدف إلـى الربـح خالفً البنـك االسـتثماري يهـدف إلـى الربـح خالفً  – –١
ا لذاته. ا لذاته.األعضاء وليس الربح مقصودً األعضاء وليس الربح مقصودً

البنك االستثماري ال يقوم بكثير من الخدمات المصرفية كقبول الودائع البنك االستثماري ال يقوم بكثير من الخدمات المصرفية كقبول الودائع   – –٢
وإصدار الشيكات والبطاقات المصرفية، بخالف البنك التعاوني الذي وإصدار الشيكات والبطاقات المصرفية، بخالف البنك التعاوني الذي 

يقوم بكل ذلك.يقوم بكل ذلك.
ا للتعاوني  ا للتعاوني البنك االسـتثماري يتعامل مع الشركات بشكل أساس؛ خالفً البنك االسـتثماري يتعامل مع الشركات بشكل أساس؛ خالفً  – –٣

الذي يتعامل مع األفراد والجمعيات التعاونية.الذي يتعامل مع األفراد والجمعيات التعاونية.
ا  ا البنـك االسـتثماري تتولى اإلشـراف عليـه هيئة السـوق المالية؛ خالفً البنـك االسـتثماري تتولى اإلشـراف عليـه هيئة السـوق المالية؛ خالفً  – –٤
للبنـك التعاونـي الذي يشـرف عليه البنـك المركـزي أو وزارة التجارة للبنـك التعاونـي الذي يشـرف عليه البنـك المركـزي أو وزارة التجارة 

أو  الشؤون االجتماعية.أو  الشؤون االجتماعية.
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ا للحاجة التي  ا للحاجة التي م في أوروبـا؛ نظرً نشـأت البنـوك التعاونية في حدود عام نشـأت البنـوك التعاونية في حدود عام ١٨٤٨١٨٤٨م في أوروبـا؛ نظرً
دت بسبب الثورة الصناعية؛ مما زاد األغنياء غنى وجعل الفقراء وشبههم ينحطون  جِ دت بسبب الثورة الصناعية؛ مما زاد األغنياء غنى وجعل الفقراء وشبههم ينحطون وُ جِ وُ
إلى دركات من الفقر الشديد؛ بسبب االستغناء عنهم باآلالت الحديثة، ومن هنا نشأت إلى دركات من الفقر الشديد؛ بسبب االستغناء عنهم باآلالت الحديثة، ومن هنا نشأت 
البنوك التعاونية لمسـاعدة هؤالء الفقراء وحمايتهم من جشع المرابين، وكان من أبرز البنوك التعاونية لمسـاعدة هؤالء الفقراء وحمايتهم من جشع المرابين، وكان من أبرز 
من سـاهم في بدايات هذه البنوك األلماني فريدريك رايفايزن وبلديه شـولز ديليتش، من سـاهم في بدايات هذه البنوك األلماني فريدريك رايفايزن وبلديه شـولز ديليتش، 
وكان لـكل واحـد منهما منهجه في تأسـيس بنكه التعاوني، وقد اسـتمر تأثير ذلك في وكان لـكل واحـد منهما منهجه في تأسـيس بنكه التعاوني، وقد اسـتمر تأثير ذلك في 

األجيال التالية لهما.األجيال التالية لهما.
لكثيـر من الدول تجـارب ثرية في مجال البنوك التعاونيـة وخاصة دول أوروبا لكثيـر من الدول تجـارب ثرية في مجال البنوك التعاونيـة وخاصة دول أوروبا 

وأمريكا، والمستعمرات البريطانية كالهند ونحوها.وأمريكا، والمستعمرات البريطانية كالهند ونحوها.
وجدت فـي الدول العربية تجارب لبنوك تعاونيـة وذلك في األردن والبحرين وجدت فـي الدول العربية تجارب لبنوك تعاونيـة وذلك في األردن والبحرين 

والسودان.والسودان.
للبنوك التعاونية أنواع مختلفة، ويمكن تقسيمها بعدة اعتبارات:للبنوك التعاونية أنواع مختلفة، ويمكن تقسيمها بعدة اعتبارات:

االعتبار األول: أنواعها باعتبار أنشطتها وهي على نوعين: االعتبار األول: أنواعها باعتبار أنشطتها وهي على نوعين:-   -١
البنـوك التعاونيـة العامـة التـي تقـوم بتقديـم جميـع الخدمـات البنـوك التعاونيـة العامـة التـي تقـوم بتقديـم جميـع الخدمـات  أ– – 

المصرفية ألعضائها.المصرفية ألعضائها.
ا ألغراضها  ا ألغراضها البنـوك التعاونيـة المتخصصةالتي تقوم بالعمـل وفقً البنـوك التعاونيـة المتخصصةالتي تقوم بالعمـل وفقً ب– – 
وطبيعـة أعضائها، وهذا النوع له أمثلة كثيرة منها البنوك التعاونية وطبيعـة أعضائها، وهذا النوع له أمثلة كثيرة منها البنوك التعاونية 

الزراعية، والبنوك التعاونية االستهالكية وغيرها.الزراعية، والبنوك التعاونية االستهالكية وغيرها.
االعتبار الثاني: أنواعها باعتبار إدارتها وهي على ثالثة أنواع:االعتبار الثاني: أنواعها باعتبار إدارتها وهي على ثالثة أنواع:  – –٢

البنـوك التعاونية المحلية، وهـي التي تقوم بالخدمات المصرفية البنـوك التعاونية المحلية، وهـي التي تقوم بالخدمات المصرفية  أ– – 
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ألعضائها التعاونيين في المدن والقر واألرياف.ألعضائها التعاونيين في المدن والقر واألرياف.
البنـوك التعاونيـة المركزيـة المتخصصـة، وهي جهة لها سـلطة البنـوك التعاونيـة المركزيـة المتخصصـة، وهي جهة لها سـلطة  ب– – 

اإلشراف والرقابة على البنوك التعاونية المحلية والمتخصصة.اإلشراف والرقابة على البنوك التعاونية المحلية والمتخصصة.
البنـك المركزي القومـي التعاوني، وهو الذي يتولى اإلشـراف البنـك المركزي القومـي التعاوني، وهو الذي يتولى اإلشـراف  ج– – 
العـام على جميع المصارف التعاونية علـى اختالف أنواعها في العـام على جميع المصارف التعاونية علـى اختالف أنواعها في 

البالد.البالد.
االعتبـار الثالث: أنواعها باعتبار نطاق عملها متعددة فمنها ما يعمل في االعتبـار الثالث: أنواعها باعتبار نطاق عملها متعددة فمنها ما يعمل في   – –٣
ا متعددة،  ا متعددة، نطاق محلي ضيق وذلك مثل بنوك القر التي ال تملك فروعً نطاق محلي ضيق وذلك مثل بنوك القر التي ال تملك فروعً
ومنها ما يعمل في المدن ويخدم شـرائح متعددة من الناس، ولها فروع ومنها ما يعمل في المدن ويخدم شـرائح متعددة من الناس، ولها فروع 
متعددة، ومنها بنوك على مسـتو الدولة بكاملها ولها شبكة فروع على متعددة، ومنها بنوك على مسـتو الدولة بكاملها ولها شبكة فروع على 
مسـتو الدولة، وهناك بنوك ذات نشاطات دولية وينتشر هذا النوع في مسـتو الدولة، وهناك بنوك ذات نشاطات دولية وينتشر هذا النوع في 

أوروبا.أوروبا.
االعتبـار الرابـع: أنواعهـا باعتبـار طريقـة عملهـا، وهـي علـى نوعيـن االعتبـار الرابـع: أنواعهـا باعتبـار طريقـة عملهـا، وهـي علـى نوعيـن   – –٤

أساسيين:أساسيين:
البنوك التي تعمل على نظام رايفايزن.البنوك التي تعمل على نظام رايفايزن. أ– – 

البنـوك التـي تعمل على نظـام ديليتـش. وهناك بنـوك تأخذ من البنـوك التـي تعمل على نظـام ديليتـش. وهناك بنـوك تأخذ من  ب– – 
كال النظامين وتمزج بينهمـا، والبنوك التعاونية الملتزمة بأحكام كال النظامين وتمزج بينهمـا، والبنوك التعاونية الملتزمة بأحكام 
الشريعة قليلة ومنها بنك التنمية التعاوني اإلسالمي في السودان الشريعة قليلة ومنها بنك التنمية التعاوني اإلسالمي في السودان 

وبنك األسرة في البحرين.وبنك األسرة في البحرين.
االعتبار الخامس: أنواعها باعتبار الشـريحة المستهدفة ويمكن إجمال االعتبار الخامس: أنواعها باعتبار الشـريحة المستهدفة ويمكن إجمال   – –٥

ذلك في نوعين:ذلك في نوعين:



٤٧٢٤٧٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

األول:األول: بنوك تستهدف جميع شرائح المجتمع من فقراء وأغنياء، وجميع  بنوك تستهدف جميع شرائح المجتمع من فقراء وأغنياء، وجميع   
العاملين في كافة األنشطة.العاملين في كافة األنشطة.

الثاني:الثاني: بنوك تستهدف شريحة بعينها، كالبنوك التي تستهدف الحرفيين،  بنوك تستهدف شريحة بعينها، كالبنوك التي تستهدف الحرفيين،   
أو المزارعين، ونحو ذلك.أو المزارعين، ونحو ذلك.

االعتبار السادس: أنواعها باعتبار عالقتها بالحكومة وهي ثالثة أنواع:االعتبار السادس: أنواعها باعتبار عالقتها بالحكومة وهي ثالثة أنواع:  – –٦
ا فيهـا، إضافـة إلـى اإلشـراف  ا فيهـا، إضافـة إلـى اإلشـراف بنـوك دخلـت الحكومـة شـريكً بنـوك دخلـت الحكومـة شـريكً أ– – 

والمتابعة.والمتابعة.
بنـوك لم تدخل الحكومـة فيها، ولكنها تشـرف عليها عن طريق بنـوك لم تدخل الحكومـة فيها، ولكنها تشـرف عليها عن طريق  ب– – 

مؤسسات الدولة كالبنك المركزي وغيره.مؤسسات الدولة كالبنك المركزي وغيره.
بنوك تعاونية صغيرة ال تشرف عليها الحكومة وإنما تفوض ذلك بنوك تعاونية صغيرة ال تشرف عليها الحكومة وإنما تفوض ذلك  ج– – 

إلى أحد البنوك التعاونية الكبيرة كالنوعين السابقين.إلى أحد البنوك التعاونية الكبيرة كالنوعين السابقين.
أبرز األهداف العامة للبنوك التعاونية يمكن اختصارها في النقاط اآلتية:أبرز األهداف العامة للبنوك التعاونية يمكن اختصارها في النقاط اآلتية:

توفيـر أفضل ما يمكـن من خدمات مالية لألعضـاء التعاونيين بأرخص توفيـر أفضل ما يمكـن من خدمات مالية لألعضـاء التعاونيين بأرخص   – –١
األسعار.األسعار.

مسـاعدة األعضاء على التصرف الرشـيد في أموالهم وتشـجيعهم على مسـاعدة األعضاء على التصرف الرشـيد في أموالهم وتشـجيعهم على   – –٢
االدخار.االدخار.

السعي لتحقيق األهداف االجتماعية النبيلة عن طريق مساعدة الضعفاء السعي لتحقيق األهداف االجتماعية النبيلة عن طريق مساعدة الضعفاء   – –٣
والمحتاجين.والمحتاجين.

دعـم المشـروعات الصغيرة التي تتسـم باألخالقية والبعـد عن الضرر دعـم المشـروعات الصغيرة التي تتسـم باألخالقية والبعـد عن الضرر   – –٤
العام للمجتمع.العام للمجتمع.



الخاتمةالخاتمة

٤٧٣٤٧٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

المكونات األساسية للبنك التعاوني ثالثة:المكونات األساسية للبنك التعاوني ثالثة:
الجمعيات التعاونية، ولها أنواع مختلفة.الجمعيات التعاونية، ولها أنواع مختلفة.  – –١

حملة األسهم التعاونية ويقصد بهم األعضاء.حملة األسهم التعاونية ويقصد بهم األعضاء.  – –٢
اإلدارة التعاونيـة وهـي التـي تقوم بالعمـل اإلداري المواكب لتأسـيس اإلدارة التعاونيـة وهـي التـي تقوم بالعمـل اإلداري المواكب لتأسـيس   – –٣

البنك.البنك.
البنك التعاوني يتأسس بإحد طريقتين:البنك التعاوني يتأسس بإحد طريقتين:

ا لقناعتها بأهميته لحل  ا لقناعتها بأهميته لحل  أن تقوم الحكومة بتأسيس البنك التعاوني؛ نظرً األولى:األولى: أن تقوم الحكومة بتأسيس البنك التعاوني؛ نظرً
بعض المشكالت االقتصادية.بعض المشكالت االقتصادية.

واألفـراد  التعاونيـة  الجمعيـات  طريـق  عـن  البنـك  يتأسـس  أن  واألفـراد   التعاونيـة  الجمعيـات  طريـق  عـن  البنـك  يتأسـس  أن  الثانيـة:الثانيـة: 
التعاونيين.التعاونيين.

أقسـام البنـك التعاوني في الجملـة مثل أقسـام البنك التجـاري، إال أن طريقة أقسـام البنـك التعاوني في الجملـة مثل أقسـام البنك التجـاري، إال أن طريقة 
ا لتأثرها بالمبادئ التعاونية وهي: ا لتأثرها بالمبادئ التعاونية وهي:اإلدارة نفسها تختلف؛ نظرً اإلدارة نفسها تختلف؛ نظرً

العضوية االختيارية المفتوحة.العضوية االختيارية المفتوحة.  – –١
اإلدارة الشورية الديمقراطية.اإلدارة الشورية الديمقراطية.  – –٢

مساهمة العضو اقتصاديا.مساهمة العضو اقتصاديا.  – –٣
االستقاللية والحكم الذاتي.االستقاللية والحكم الذاتي.  – –٤
التعليم والتدريب واإلعالم.التعليم والتدريب واإلعالم.  – –٥

التعاون بين التعاونيات.التعاون بين التعاونيات.  – –٦
االهتمام بالمجتمع.االهتمام بالمجتمع.  – –٧



٤٧٤٤٧٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أبرز وظائف البنك التعاوني:أبرز وظائف البنك التعاوني:
فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع.فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع.  – –١
تقديم التمويل بشتى صوره للتعاونيين.تقديم التمويل بشتى صوره للتعاونيين.  – –٢

إصدار بطاقات الصراف اآللي والشيكات.إصدار بطاقات الصراف اآللي والشيكات.  – –٣
إصدار خطابات الضمان وتحصيلها.إصدار خطابات الضمان وتحصيلها.  – –٤

الحواالت.الحواالت.  – –٥
إصدار السندات.إصدار السندات.  – –٦
استثمار األموال. استثمار األموال.-   -٧

تقديم المشورة المالية.تقديم المشورة المالية.  – –٨
الخدمات االجتماعية.الخدمات االجتماعية.  – –٩

هناك جملة من المخاطر التي تهدد البنوك التعاونية، ومن أبرزها:هناك جملة من المخاطر التي تهدد البنوك التعاونية، ومن أبرزها:
منافسة البنوك التجارية.منافسة البنوك التجارية.  – –١

نقص موارد البنك بحيث ال تفي باحتياجاته.نقص موارد البنك بحيث ال تفي باحتياجاته.  – –٢
انحراف البنك عن مبادئه التعاونية.انحراف البنك عن مبادئه التعاونية.  – –٣

التشدد والتعقيد في اإلجراءات اإلدارية.التشدد والتعقيد في اإلجراءات اإلدارية.  – –٤
الربا.الربا.  – –٥

إسناد الوظائف إلى غير األكفاء.إسناد الوظائف إلى غير األكفاء.  – –٦
االندفـاع وراء األربـاح ممـا يـؤدي إلـى الدخول فـي معامـالت عالية االندفـاع وراء األربـاح ممـا يـؤدي إلـى الدخول فـي معامـالت عالية   – –٧

المخاطر.المخاطر.



الخاتمةالخاتمة

٤٧٥٤٧٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

هناك سياسات مهمة الستخدام األموال في البنوك التعاونية، ومنها:هناك سياسات مهمة الستخدام األموال في البنوك التعاونية، ومنها:
أن تلتـزم البنوك التعاونية بالحصول على المال بأحسـن الطرق وأيسـر أن تلتـزم البنوك التعاونية بالحصول على المال بأحسـن الطرق وأيسـر    –  –١

الشروط.الشروط.
عدم المبالغة في المصروفات.عدم المبالغة في المصروفات.  – –٢
االلتزام باالستثمارات اآلمنة.االلتزام باالستثمارات اآلمنة.  – –٣

االستثمار على المد القصير في مجاالت أخالقية.االستثمار على المد القصير في مجاالت أخالقية.  – –٤
االحتفاظ بدرجة معينة من السيولة تمكنه من دفع المطلوبات منه.االحتفاظ بدرجة معينة من السيولة تمكنه من دفع المطلوبات منه.  – –٥

تكوين احتياطي مناسب يحمي البنك.تكوين احتياطي مناسب يحمي البنك.  – –٦
ال يسمح له بدفع أرباح تزيد عن ال يسمح له بدفع أرباح تزيد عن ٦% من القيمة االسمية للسهم.% من القيمة االسمية للسهم.  – –٧

 عند سـحب الشـخص لعضويته أو تصفية البنك ال يحق للعضو سـو عند سـحب الشـخص لعضويته أو تصفية البنك ال يحق للعضو سـو  – –٨
أخذ القيمة االسمية ألسهمه وأرباح السهم المتراكمة إن وجدت.أخذ القيمة االسمية ألسهمه وأرباح السهم المتراكمة إن وجدت.
للبنوك التعاونية الحق في امتالك أسهم شركات تجارية مساهمة. للبنوك التعاونية الحق في امتالك أسهم شركات تجارية مساهمة.-   -٩

المرونة مع األعضاء خاصة في قضايا المديونيات.المرونة مع األعضاء خاصة في قضايا المديونيات.  – –١٠١٠
هناك جملة من عناصر نجاح البنوك التعاونية منها:هناك جملة من عناصر نجاح البنوك التعاونية منها:

كفاءة اإلدارة.كفاءة اإلدارة.  – –١
اجتذاب أكبر عدد ممكن من األعضاء.اجتذاب أكبر عدد ممكن من األعضاء.  – –٢

الحرص على كسب والء األعضاء.الحرص على كسب والء األعضاء.  – –٣
الحرص على إيجاد مصادر كافية لتمويل عملياته.الحرص على إيجاد مصادر كافية لتمويل عملياته.  – –٤



٤٧٦٤٧٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

انضباط األعضاء وتوافق مصالحهم.انضباط األعضاء وتوافق مصالحهم.  – –٥
اتباع نظام محاسبي دقيق لضبط المعامالت.اتباع نظام محاسبي دقيق لضبط المعامالت.  – –٦

صنع القرارات بشكل جماعي.صنع القرارات بشكل جماعي.  – –٧
المحافظة على المبادئ التعاونية.المحافظة على المبادئ التعاونية.  – –٨

يتعامل البنك التعاوني مع غير أعضائه من العمالء بطريقة تجارية.يتعامل البنك التعاوني مع غير أعضائه من العمالء بطريقة تجارية.
اختلـف الفقهـاء المعاصرون في التوصيف الفقهي للبنـك التعاوني على أربعة اختلـف الفقهـاء المعاصرون في التوصيف الفقهي للبنـك التعاوني على أربعة 

أقوال:أقوال:
األول:األول: أنه عقد معاوضة. أنه عقد معاوضة.

الثاني:الثاني: أنه عقد تبرع. أنه عقد تبرع.
الثالث:الثالث: أنه عقد مستقل وتؤثر فيه النية. أنه عقد مستقل وتؤثر فيه النية.

الرابع:الرابع: أنه عقد شركة. أنه عقد شركة.
وقد رجح الباحث بعد عرض األقوال ومناقشـتها القول الرابع أنه عقد شـركة وقد رجح الباحث بعد عرض األقوال ومناقشـتها القول الرابع أنه عقد شـركة 

من الشركات، وهو ال يخلو من حالين:من الشركات، وهو ال يخلو من حالين:
األولى:األولى: أن تكون مسؤولية األعضاء غير محدودة فهي شركة عنان إال إذا كانت  أن تكون مسؤولية األعضاء غير محدودة فهي شركة عنان إال إذا كانت 

إدارة البنك تعمل بنسبة من الربح فهي شركة مضاربة.إدارة البنك تعمل بنسبة من الربح فهي شركة مضاربة.
ا من الشـركات  ا من الشـركات  أن تكون مسـؤولية األعضاء محـدودة فيعد البنك نوعً الثانيـة:الثانيـة: أن تكون مسـؤولية األعضاء محـدودة فيعد البنك نوعً

الحديثة التي ال تمنعها الشريعة.الحديثة التي ال تمنعها الشريعة.
األصـل في إنشـاء البنـوك التعاونيـة اإلباحـة، إال أن يتفق المؤسسـون له على األصـل في إنشـاء البنـوك التعاونيـة اإلباحـة، إال أن يتفق المؤسسـون له على 
ا، وقد يقوم البنك على أسـس شـرعية مع  ا، وقد يقوم البنك على أسـس شـرعية مع العمل في األنشـطة المحرمة فيكون محرمً العمل في األنشـطة المحرمة فيكون محرمً



الخاتمةالخاتمة

٤٧٧٤٧٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

وجود الحاجة إليه فينتقل حكمه من اإلباحة إلى االستحباب.وجود الحاجة إليه فينتقل حكمه من اإلباحة إلى االستحباب.
إدارة البنـك التعاونـي تعمل بالوكالة نيابة عن بقيـة األعضاء، وتصرفاتها مقيدة إدارة البنـك التعاونـي تعمل بالوكالة نيابة عن بقيـة األعضاء، وتصرفاتها مقيدة 

بعدد من الضوابط:بعدد من الضوابط:
عدم مخالفة الشريعة.عدم مخالفة الشريعة.  – –١

عدم مخالفة المتفق عليه بين األعضاء.عدم مخالفة المتفق عليه بين األعضاء.  – –٢
عدم مخالفة عرف التجار إال بإذن صريح من األعضاء.عدم مخالفة عرف التجار إال بإذن صريح من األعضاء.  – –٣
أن تكون تصرفاتهم بما تقتضيه المصلحة العامة للبنك.أن تكون تصرفاتهم بما تقتضيه المصلحة العامة للبنك.  – –٤

وهـذه الضوابط في حـال كون اإلدارة من أعضاء البنـك، وأما ن كانت اإلدارة وهـذه الضوابط في حـال كون اإلدارة من أعضاء البنـك، وأما ن كانت اإلدارة 
مسـتأجرة لهذا العمل فليس لهم التصرف إال في حدود المأذون فيه من الشـركاء، فإن مسـتأجرة لهذا العمل فليس لهم التصرف إال في حدود المأذون فيه من الشـركاء، فإن 

تجاوزوا ذلك ضمنوا ما ترتب عليه.تجاوزوا ذلك ضمنوا ما ترتب عليه.
عالقة البنك بالمسـاهمين عالقة شـراكة، وكذلك العالقة بين المساهمين فيما عالقة البنك بالمسـاهمين عالقة شـراكة، وكذلك العالقة بين المساهمين فيما 

بينهم.بينهم.
هناك مسؤوليات يتحملها البنك تجاه أعضائه منها:هناك مسؤوليات يتحملها البنك تجاه أعضائه منها:

قيامـه بمـا يقتضيه عقد الشـركة مـن وفاء بالشـروط والتـزام باألحكام قيامـه بمـا يقتضيه عقد الشـركة مـن وفاء بالشـروط والتـزام باألحكام   – –١
المشروعة.المشروعة.

القيام بما فيه مصلحة أعضائه.القيام بما فيه مصلحة أعضائه.  – –٢
تقديم المعلومات الدقيقة حول سير البنك وعمله.تقديم المعلومات الدقيقة حول سير البنك وعمله.  – –٣

أال تتولـى إدارة البنـك إدارة بنك آخر لما في ذلـك من اإلضرار باألول أال تتولـى إدارة البنـك إدارة بنك آخر لما في ذلـك من اإلضرار باألول   – –٤
إال  إن أُذن لهم.إال  إن أُذن لهم.



٤٧٨٤٧٨

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

العناية باألعضاء ومساعدتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.العناية باألعضاء ومساعدتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.  – –٥
عدم المخاطرة بأموال البنك.عدم المخاطرة بأموال البنك.  – –٦

االكتتاب في البنوك التعاونية هو انضمام الشخص إلى عضوية البنك التعاوني االكتتاب في البنوك التعاونية هو انضمام الشخص إلى عضوية البنك التعاوني 
ا، ويكتسـب بمقتضـاه صفة العضو  ا، ويكتسـب بمقتضـاه صفة العضو بتقديمـه قيمـة حصة معينة يعطى مقابالً لها سـهمً بتقديمـه قيمـة حصة معينة يعطى مقابالً لها سـهمً

التعاوني الشريك.التعاوني الشريك.
واالكتتاب مهم لتقوية البنك، وتكوين رأس ماله.واالكتتاب مهم لتقوية البنك، وتكوين رأس ماله.

والتوصيـف الفقهي لالكتتاب في البنك التعاوني هو أنه اشـتراك في الشـركة، والتوصيـف الفقهي لالكتتاب في البنك التعاوني هو أنه اشـتراك في الشـركة، 
والمال المبذول هو حصة العضو من رأس مال الشركة.والمال المبذول هو حصة العضو من رأس مال الشركة.

ا، وأمـا البنك  ا، وأمـا البنك االكتتـاب فـي البنـك التعاونـي ذي األنشـطة المباحة يعـد مباحً االكتتـاب فـي البنـك التعاونـي ذي األنشـطة المباحة يعـد مباحً
التعاونـي ذي األنشـطة المحرمـة فهـو محرم، وأما البنـك المختلط وهـو الذي أصل التعاونـي ذي األنشـطة المحرمـة فهـو محرم، وأما البنـك المختلط وهـو الذي أصل 
نشـاطه مباح، ويغلب عليه العمل المشروع، إال أنه قد يقترض بالربا أو يتعامل ببعض نشـاطه مباح، ويغلب عليه العمل المشروع، إال أنه قد يقترض بالربا أو يتعامل ببعض 
ا وليس  ا وليس المعامالت المحرمة فهذا األرجح جواز االكتتاب فيه بشرط أن يكون الربا تابعً المعامالت المحرمة فهذا األرجح جواز االكتتاب فيه بشرط أن يكون الربا تابعً

ا. ، وأن يكون يسيرً ا.أصالً ، وأن يكون يسيرً أصالً
االحتياطـي هو مجموعة األربـاح المحتجزة لتقوية المركـز المالي للمصرف االحتياطـي هو مجموعة األربـاح المحتجزة لتقوية المركـز المالي للمصرف 
ودعمـه، والمحافظـة علـى سـالمة رأس المـال، وليس لألعضـاء منه شـيء عند بيع ودعمـه، والمحافظـة علـى سـالمة رأس المـال، وليس لألعضـاء منه شـيء عند بيع 

أسهمهم وتصفية البنك. وهو نوعان:أسهمهم وتصفية البنك. وهو نوعان:
قانوني وهو الذي تلزم به أنظمة الدولة.قانوني وهو الذي تلزم به أنظمة الدولة.  – –١

احتياطـي نظامي وهو الذي يتفـق عليه أعضاء البنـك وينص عليه نظام احتياطـي نظامي وهو الذي يتفـق عليه أعضاء البنـك وينص عليه نظام   – –٢
البنك الداخلي.البنك الداخلي.



الخاتمةالخاتمة

٤٧٩٤٧٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

تكوين االحتياطي له أهداف متعددة منها:تكوين االحتياطي له أهداف متعددة منها:
تدعيم مركز البنك المالي.تدعيم مركز البنك المالي.  – –١

زيادة الثقة بالبنك من جانب المتعاملين معه.زيادة الثقة بالبنك من جانب المتعاملين معه.  – –٢
مقابلة المخاطر التي يواجهها البنك.مقابلة المخاطر التي يواجهها البنك.  – –٣

ويتـم اسـتقطاع االحتياطـي من صافي األربـاح، وتخرج ملكيتـه عن األعضاء ويتـم اسـتقطاع االحتياطـي من صافي األربـاح، وتخرج ملكيتـه عن األعضاء 
ا عاما يحق لألعضاء االسـتفادة منه دون امتالكه كمـا أن لألجيال القادمة  ا عاما يحق لألعضاء االسـتفادة منه دون امتالكه كمـا أن لألجيال القادمة ليكـون ملكً ليكـون ملكً

االستفادة منه.االستفادة منه.
يجـوز اقتطاع االحتياطي من األرباح، كما يجوز خروج هذه االحتياطيات عن يجـوز اقتطاع االحتياطي من األرباح، كما يجوز خروج هذه االحتياطيات عن 
ا ال يحق للعضو اسـترجاع شـيء منها  ا ال يحق للعضو اسـترجاع شـيء منها ملـك األعضـاء إلى الملكية العامة؛ لتكون وقفً ملـك األعضـاء إلى الملكية العامة؛ لتكون وقفً

حتى ولو انسحب من البنك.حتى ولو انسحب من البنك.
الوديعة: هي المال المتروك عند إنسـان ليحفظه، والوديعة في البنوك التعاونية الوديعة: هي المال المتروك عند إنسـان ليحفظه، والوديعة في البنوك التعاونية 
تختلـف عـن الوديعة عنـد الفقهاء، ولذلـك فهم يقصدون بهـا: النقود التـي يعهد بها تختلـف عـن الوديعة عنـد الفقهاء، ولذلـك فهم يقصدون بهـا: النقود التـي يعهد بها 
األفراد أو الهيئات إلى البنك، على أن يتعهد األخير بردها أو رد مبلغ مسـاوٍ لها إليهم األفراد أو الهيئات إلى البنك، على أن يتعهد األخير بردها أو رد مبلغ مسـاوٍ لها إليهم 

أو إلى شخص آخر معين لد الطلب أو بالشروط المتفق عليها.أو إلى شخص آخر معين لد الطلب أو بالشروط المتفق عليها.
وللودائع أهمية كبيرة بالنسبة للبنك ولألعضاء من عدة جوانب.وللودائع أهمية كبيرة بالنسبة للبنك ولألعضاء من عدة جوانب.

أبرز أنواع الودائع:أبرز أنواع الودائع:
خدمـة حفظ الودائع العينية وهي الصناديق الحديدية داخل البنك، التي خدمـة حفظ الودائع العينية وهي الصناديق الحديدية داخل البنك، التي   – –١

يقوم البنك بتأجيرها على العمالء ليضعوا فيها األشياء الثمينة.يقوم البنك بتأجيرها على العمالء ليضعوا فيها األشياء الثمينة.
الودائع الثابتة وهي التي يحدد الودائع الثابتة وهي التي يحدد – – غالبًا غالبًا – – مدة بقائها في البنك وال يسمح مدة بقائها في البنك وال يسمح   – –٢

بسحبها إال بإذن البنك.بسحبها إال بإذن البنك.



٤٨٠٤٨٠

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الودائع تحت الطلب وذلك مثل الحسابات الجارية.الودائع تحت الطلب وذلك مثل الحسابات الجارية.  – –٣
.بالنظر إلى اعتبارات أخر وهناك أنواع أخر.بالنظر إلى اعتبارات أخر وهناك أنواع أخر

والوصف الفقهي لهذه األنواع من الودائع على النحو اآلتي:والوصف الفقهي لهذه األنواع من الودائع على النحو اآلتي:
خدمة حفظ الودائع العينية تعتبر عقد إجارة.خدمة حفظ الودائع العينية تعتبر عقد إجارة.  – –١

الودائع الثابتة وهذه ال تخلو من حالين:الودائع الثابتة وهذه ال تخلو من حالين:  – –٢
األولـى: أن يتفق البنك مع صاحب الحسـاب على فائدة محددة سـواء  أن يتفق البنك مع صاحب الحسـاب على فائدة محددة سـواء  األولـى:   
ا  ا ربـح البنك أو خسـر مـع ضمـان رأس المال، فهـذا العقد يعتبـر قرضً ربـح البنك أو خسـر مـع ضمـان رأس المال، فهـذا العقد يعتبـر قرضً

ا ألنه ربا. ا ألنه ربا.بفائدة وهو محرم شرعً بفائدة وهو محرم شرعً
الثانية: أن يتفق البنك مع صاحب الحساب على نسبة محددة من الربح  أن يتفق البنك مع صاحب الحساب على نسبة محددة من الربح  الثانية:   
دون ضمـان للربـح وال لـرأس المال، فهـذا العقد يعتبـر مضاربة، وهو دون ضمـان للربـح وال لـرأس المال، فهـذا العقد يعتبـر مضاربة، وهو 

ا. ا.مباح شرعً مباح شرعً
٣ – – الودائع الجارية فالراجح أنها قرض من العميل للبنك يترتب عليه أحكام الودائع الجارية فالراجح أنها قرض من العميل للبنك يترتب عليه أحكام 

القرض فال يحل للمقرض أخذ فائدة على قرضه ألنه من الربا.القرض فال يحل للمقرض أخذ فائدة على قرضه ألنه من الربا.
القـرض: هو ما تعطيـه غيرك من المال ليقضيه واقتـرض من فالن أي أخذ منه القـرض: هو ما تعطيـه غيرك من المال ليقضيه واقتـرض من فالن أي أخذ منه 
ـا، وهـو – – أي االقتراض أي االقتراض – – مباح إذا علم من نفسـه الوفاء، وأما إن علم من نفسـه مباح إذا علم من نفسـه الوفاء، وأما إن علم من نفسـه  ـا، وهـو قرضً قرضً
ا أو كان  ا أو كان عدم الوفاء لضعف ديانة أو عدم مال فال يجوز له االقتراض إال إن كان مضطرً عدم الوفاء لضعف ديانة أو عدم مال فال يجوز له االقتراض إال إن كان مضطرً

ا بعدم قدرته ومع ذلك أقرضه. ا بعدم قدرته ومع ذلك أقرضه.المقرض عالمً المقرض عالمً
والقروض التي تحصل عليها البنوك التعاونية على نوعين:والقروض التي تحصل عليها البنوك التعاونية على نوعين:

ا؛ ألنها من  ا؛ ألنها من وهـي محرمة شـرعً األول:األول: قـروض بفائـدة  قـروض بفائـدة – – وهـذا هـو الغالب وهـذا هـو الغالب – – وهـي محرمة شـرعً
الربا.الربا.



الخاتمةالخاتمة

٤٨١٤٨١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ا. ا.وهو مباح شرعً الثاني:الثاني: قرض بدون فائدة  قرض بدون فائدة – – وهو قليل وهو قليل – – وهو مباح شرعً
ا بدين ووثيقة  ا بدين ووثيقة  أوراق ماليـة تصدرها الدولة أو المؤسسـات التزامً السـندات:السـندات: أوراق ماليـة تصدرها الدولة أو المؤسسـات التزامً
عـن القـرض الممنوح لها، تعطي هذه السـندات مالكيها حـق الحصول على دخل عـن القـرض الممنوح لها، تعطي هذه السـندات مالكيها حـق الحصول على دخل 

محدد.محدد.
ا؛ ألنها قرض  ا؛ ألنها قرض والسـندات علـى الصحيـح من أقـوال أهل العلـم محرمة شـرعً والسـندات علـى الصحيـح من أقـوال أهل العلـم محرمة شـرعً

بفائدة، ويمكن االستغناء عنها بالصكوك التي تتم على أساس عقد المضاربة.بفائدة، ويمكن االستغناء عنها بالصكوك التي تتم على أساس عقد المضاربة.
الدعم الحكومي للبنوك التعاونية له عدة صور منها:الدعم الحكومي للبنوك التعاونية له عدة صور منها:

الهبات المباشرة وهي مباحة.الهبات المباشرة وهي مباحة.  – –١
التخفيضات واإلعفاءات الضريبية وهي مباحة.التخفيضات واإلعفاءات الضريبية وهي مباحة.  – –٢

ا. ا.التنازل عن األسهم لصالح البنك وهذا مباح أيضً التنازل عن األسهم لصالح البنك وهذا مباح أيضً  – –٣
القروض وهي ال تخلو من حالين:القروض وهي ال تخلو من حالين:  – –٤

ا حسنًا فهذا مباح. ا حسنًا فهذا مباح. أن يكون قرضً األولى:األولى: أن يكون قرضً  
ا بفائدة فهذا محرم؛ ألنه ربا. ا بفائدة فهذا محرم؛ ألنه ربا. أن يكون قرضً الثانية:الثانية: أن يكون قرضً  

ا وال مانع من أخذها  ا وال مانع من أخذها الهبات والتبرعات التي تُمنح للبنك التعاوني مباحة شرعً الهبات والتبرعات التي تُمنح للبنك التعاوني مباحة شرعً
من أي طريق جاءت.من أي طريق جاءت.

من صيغ االستثمار في البنك التعاوني اإلقراض.من صيغ االستثمار في البنك التعاوني اإلقراض.
اإلقـراض بفائدة محرم عند عامة علماء المسـلمين سـواء أكانـت الفائدة قليلة اإلقـراض بفائدة محرم عند عامة علماء المسـلمين سـواء أكانـت الفائدة قليلة 
قـون بين قليل الفائدة وكثيرها ال تثبت عند  قـون بين قليل الفائدة وكثيرها ال تثبت عند أو كثيرة، والشـبهات التي ذكرها الذين يفرِّ أو كثيرة، والشـبهات التي ذكرها الذين يفرِّ

التحقيق أمام الحجج الصحيحة.التحقيق أمام الحجج الصحيحة.



٤٨٢٤٨٢

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

اختلف العلماء في حكم أخذ التكلفة الحقيقية للقرض بعد اتفاقهم على تحريم اختلف العلماء في حكم أخذ التكلفة الحقيقية للقرض بعد اتفاقهم على تحريم 
ما زاد عن التكلفة الحقيقية، والذي ترجح للباحث جواز أخذ التكاليف الفعلية؛ما زاد عن التكلفة الحقيقية، والذي ترجح للباحث جواز أخذ التكاليف الفعلية؛

ألنها من قبيل اإلجارة، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.ألنها من قبيل اإلجارة، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.
التأمين بصفة عامة ثالثة أنواع:التأمين بصفة عامة ثالثة أنواع:

تأمين تجاري.تأمين تجاري.  – –١
تأمين اجتماعي.تأمين اجتماعي.  – –٢

تأمين تعاوني.تأمين تعاوني.  – –٣
والغالب في البنك التعاوني أن التأمين تعاوني، ومن ذلك التأمين على القروض والغالب في البنك التعاوني أن التأمين تعاوني، ومن ذلك التأمين على القروض 

ولذلك فهو مباح.ولذلك فهو مباح.
يجوز للعضو المساهم في البنك التعاوني االقتراض من البنك الذي له فيه أسهم.يجوز للعضو المساهم في البنك التعاوني االقتراض من البنك الذي له فيه أسهم.

يجوز للبنك أن يشترط على العضو أن يودع أمواله لديه لكي يقرضه.يجوز للبنك أن يشترط على العضو أن يودع أمواله لديه لكي يقرضه.
ا. ا.تعاون األعضاء للسداد عن العضو العاجز عن السداد أمر مباح شرعً تعاون األعضاء للسداد عن العضو العاجز عن السداد أمر مباح شرعً

اإلجـراءات التي يقوم بهـا البنك التعاوني عند حدوث كارثـة أو جائحة ألحد اإلجـراءات التي يقوم بهـا البنك التعاوني عند حدوث كارثـة أو جائحة ألحد 
أعضائه ال تخلو من أحوال:أعضائه ال تخلو من أحوال:

األولى:األولى: إيقاف استيفاء الديون السابقة وهذا مستحب. إيقاف استيفاء الديون السابقة وهذا مستحب.
الثانية:الثانية: إعادة جدولة الدين دون زيادة مالية مقابل ذلك وهذا أمر مشروع. إعادة جدولة الدين دون زيادة مالية مقابل ذلك وهذا أمر مشروع.

الثالثة:الثالثة: إعادة جدولة الدين مع زيادة مالية وهذا محرم؛ ألنه ربا. إعادة جدولة الدين مع زيادة مالية وهذا محرم؛ ألنه ربا.
ا؛ ألنه ربا. ا؛ ألنه ربا. تقديم قروض بفوائد وهذا محرم أيضً الرابعة:الرابعة: تقديم قروض بفوائد وهذا محرم أيضً

يجوز للبنك أن يشترط على المقترض لمصلحته.يجوز للبنك أن يشترط على المقترض لمصلحته.



الخاتمةالخاتمة

٤٨٣٤٨٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

استثمار البنك التعاوني في األسهم ال يخلو من أحوال:استثمار البنك التعاوني في األسهم ال يخلو من أحوال:
األولى:األولى: االسـتثمار في أسهم شركات مباحة، وال تتعامل بالربا فهذا االستثمار  االسـتثمار في أسهم شركات مباحة، وال تتعامل بالربا فهذا االستثمار 

مباح.مباح.
الثانية:الثانية: االستثمار في أسهم شركات محرمة فهذا محرم. االستثمار في أسهم شركات محرمة فهذا محرم.

الثالثـة:الثالثـة: االسـتثمار في أسـهم شـركات مختلطة وهذا محل خـالف، والراجح  االسـتثمار في أسـهم شـركات مختلطة وهذا محل خـالف، والراجح 
تحريمه.تحريمه.

ا، والبديل الشرعي لها الصكوك. ا، والبديل الشرعي لها الصكوك.االستثمار في السندات محرم شرعً االستثمار في السندات محرم شرعً
ا بشـرط أن تلتزم  ا بشـرط أن تلتزم إنشـاء الصناديق االسـتثمارية في البنوك التعاونية مباح شـرعً إنشـاء الصناديق االسـتثمارية في البنوك التعاونية مباح شـرعً

بالشروط الشرعية.بالشروط الشرعية.
خصـم الورقة التجارية يقصد به اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم خصـم الورقة التجارية يقصد به اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم 
ا منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق  ا منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق قيمة ورقة تجارية مخصومً قيمة ورقة تجارية مخصومً
عنـد حلول أجل الورقة، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق عنـد حلول أجل الورقة، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق 
علـى سـبيل التملك وأن يضمن له وفـاءه عند حلول أجله. وهو مـن حيث التوصيف علـى سـبيل التملك وأن يضمن له وفـاءه عند حلول أجله. وهو مـن حيث التوصيف 
ا لتحصيل  ا؛ خالفً ا بفائدة، ولذلك فهو محرم شرعً ا لتحصيل قرضً ا؛ خالفً ا بفائدة، ولذلك فهو محرم شرعً الفقهي يعد الفقهي يعد – – على الراجح على الراجح – – قرضً

األوراق التجارية فهو مباح؛ ألنه وكالة بأجر.األوراق التجارية فهو مباح؛ ألنه وكالة بأجر.
ا، وهو إما وكالة  ا، وهو إما وكالة إدارة إصدار أسـهم الجمعيـات التعاونية الجديدة مباح شـرعً إدارة إصدار أسـهم الجمعيـات التعاونية الجديدة مباح شـرعً

بأجر أو سمسرة.بأجر أو سمسرة.
الوسـاطة التجارية هي السمسـرة أي التوسـط بيـن البائع والمشـتري إلمضاء الوسـاطة التجارية هي السمسـرة أي التوسـط بيـن البائع والمشـتري إلمضاء 
البيع، وهي من قبيل الجعالة، فإذا تمت الصفقة بجهد البنك استحق الجعل وإال فال، البيع، وهي من قبيل الجعالة، فإذا تمت الصفقة بجهد البنك استحق الجعل وإال فال، 

ا. ا.وهي مباحة شرعً وهي مباحة شرعً



٤٨٤٤٨٤

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

ن البنك مجموعات يتراوح عدد أفرادها  ن البنك مجموعات يتراوح عدد أفرادها صندوق ادخار المجموعة: هو أن يكوِّ صندوق ادخار المجموعة: هو أن يكوِّ
بين خمسـة إلى سـبعة تربطهم عالقة اجتماعية ولديهم حاجـة لالقتراض من بنكهم، بين خمسـة إلى سـبعة تربطهم عالقة اجتماعية ولديهم حاجـة لالقتراض من بنكهم، 

ا ادخاريا إجباريا يغذ من مصدرين: ا ادخاريا إجباريا يغذ من مصدرين:فيُنشئ البنك لهم صندوقً فيُنشئ البنك لهم صندوقً
مساهمات أعضاء المجموعة.مساهمات أعضاء المجموعة.  – –١

الضريبة المفروضة.الضريبة المفروضة.  – –٢
فـإذا احتاجوا لقـرض اقترضوا من هذا الصندوق. وهـذا الصندوق يعد صورة فـإذا احتاجوا لقـرض اقترضوا من هذا الصندوق. وهـذا الصندوق يعد صورة 

من صور المناهدة وهو مباح.من صور المناهدة وهو مباح.
صندوق الطوارئ: هو صندوق أنشـئ كغطاء تأميني على القروض التي يتعذر صندوق الطوارئ: هو صندوق أنشـئ كغطاء تأميني على القروض التي يتعذر 

استيفاؤها، إما لوفاة المقترض أو عجزه التام عن الوفاء.استيفاؤها، إما لوفاة المقترض أو عجزه التام عن الوفاء.
نْظر في كيفية إدارته لمعرفة كونـه تجاريا أو تعاونيا،  نْظر في كيفية إدارته لمعرفة كونـه تجاريا أو تعاونيا، وهـو من قبيل التأميـن، ويُ وهـو من قبيل التأميـن، ويُ

فإن كان تجاريا فهو محرم، وإن كان تعاونيًا فهو مباح.فإن كان تجاريا فهو محرم، وإن كان تعاونيًا فهو مباح.
صندوق المدخرات الخاصة: هو صندوق ادخاري يعمل على مستو المركز صندوق المدخرات الخاصة: هو صندوق ادخاري يعمل على مستو المركز 
لتجميع المدخرات للبداية في مشـروع معين. وهو شـركة، فيباح لألعضاء المشاركة لتجميع المدخرات للبداية في مشـروع معين. وهو شـركة، فيباح لألعضاء المشاركة 

فيه.فيه.
البنوك التعاونية ال تسعى إلى الربح كهدف أساس؛ ولكنها تسعى إلى تحصيل البنوك التعاونية ال تسعى إلى الربح كهدف أساس؛ ولكنها تسعى إلى تحصيل 

شيء من الربح يقوي مركزها المالي، ويعزز خدماتها.شيء من الربح يقوي مركزها المالي، ويعزز خدماتها.
يوزع البنك أرباحه بإحد طريقتين:يوزع البنك أرباحه بإحد طريقتين:

ا. ا. تحديد عائد سنوي ثابت يلتزم به على كل حال وهذا محرم شرعً األولى:األولى: تحديد عائد سنوي ثابت يلتزم به على كل حال وهذا محرم شرعً
الثانيـة:الثانيـة: توزيع أرباح سـنوية غير مضمونـة وغير محددة المقـدار، وهذا مباح،  توزيع أرباح سـنوية غير مضمونـة وغير محددة المقـدار، وهذا مباح، 

على تفصيل في كيفية ذلك.على تفصيل في كيفية ذلك.



الخاتمةالخاتمة

٤٨٥٤٨٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

الخسارة في البنك التعاوني ال تخلو من أحوال:الخسارة في البنك التعاوني ال تخلو من أحوال:
األولى:األولى: أن تكون في أموال المسـاهمين، فعلى األعضاء تحمل هذه الخسـارة  أن تكون في أموال المسـاهمين، فعلى األعضاء تحمل هذه الخسـارة 

ألنها شركة.ألنها شركة.
الثانية:الثانية: أن تكون الخسارة في القروض فيضمنها المقترض أيا كان؛ ألن القرض  أن تكون الخسارة في القروض فيضمنها المقترض أيا كان؛ ألن القرض 

مضمون على كل حال.مضمون على كل حال.
الثالثة:الثالثة: أن تكون الخسـارة في االستثمارات كالحسابات االستثمارية فيُنظر في  أن تكون الخسـارة في االستثمارات كالحسابات االستثمارية فيُنظر في 
الخسـارة، فإن كانت مـن غير تعد وال تفريط فالضمان علـى صاحب المال، وإن كان الخسـارة، فإن كانت مـن غير تعد وال تفريط فالضمان علـى صاحب المال، وإن كان 

هناك تعد أو تفريط من المضارب فهو ضامن.هناك تعد أو تفريط من المضارب فهو ضامن.
ليـس للعضـو عنـد تصفية البنـك إال القيمة االسـمية ألسـهمه وأرباح السـهم ليـس للعضـو عنـد تصفية البنـك إال القيمة االسـمية ألسـهمه وأرباح السـهم 
المتراكمـة والودائـع، وأما بقية األموال فتنقل إلى جهـة تعاونية أخر أو جهة خيرية، المتراكمـة والودائـع، وأما بقية األموال فتنقل إلى جهـة تعاونية أخر أو جهة خيرية، 

ا. ا.وهذا أمر مباح شرعً وهذا أمر مباح شرعً
يبـاح للبنك اسـتالم الزكـوات والصدقـات وتوزيعها للمحتاجيـن وهو بذلك يبـاح للبنك اسـتالم الزكـوات والصدقـات وتوزيعها للمحتاجيـن وهو بذلك 

وكيل في إخراج الزكاة.وكيل في إخراج الزكاة.
القاعدة العامة أن الزكاة واجبة في أموال البنك التعاوني؛ ألنه شركة والشركات القاعدة العامة أن الزكاة واجبة في أموال البنك التعاوني؛ ألنه شركة والشركات 

تجب فيها الزكاة.تجب فيها الزكاة.
ا، والوقف ال تجب فيه زكاة على الصحيح. ا، والوقف ال تجب فيه زكاة على الصحيح.احتياطي البنك التعاوني يعد وقفً احتياطي البنك التعاوني يعد وقفً

أنظمـة البنـوك التعاونية فـي أكثر دول العالـم ال تخلو من مالحظات شـرعية، أنظمـة البنـوك التعاونية فـي أكثر دول العالـم ال تخلو من مالحظات شـرعية، 
خاصة في مسائل القروض.خاصة في مسائل القروض.

وفي الختام أشير إلى بعض التوصيات:وفي الختام أشير إلى بعض التوصيات:

النظرية التعاونية بشـكل عام تحتاج إلى دراسـات تأصيلية فقهية معمقة النظرية التعاونية بشـكل عام تحتاج إلى دراسـات تأصيلية فقهية معمقة   – –١



٤٨٦٤٨٦

البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

تنظـر إلى الفكـرة التعاونية بصفة عامة مع عدم إغفال فروع هذه النظرية تنظـر إلى الفكـرة التعاونية بصفة عامة مع عدم إغفال فروع هذه النظرية 
من تأمين تعاوني، وبنوك تعاونية، وجمعيات تعاونية وغيرها.من تأمين تعاوني، وبنوك تعاونية، وجمعيات تعاونية وغيرها.

التجربـة الغربية في مجال التعاونيات ثرية جـدا، وكثير من الباحثين لم التجربـة الغربية في مجال التعاونيات ثرية جـدا، وكثير من الباحثين لم   – –٢
يطلع عليها؛ بسـبب عائق اللغة، ولذلك فإني أقترح على المتخصصين يطلع عليها؛ بسـبب عائق اللغة، ولذلك فإني أقترح على المتخصصين 
ا أو جهـات أن يهتموا بنقـل هذه  ا أو جهـات أن يهتموا بنقـل هذه فـي هـذا المجـال سـواء كانـوا أفـرادً فـي هـذا المجـال سـواء كانـوا أفـرادً
التجارب ووضعها بين أيدي الباحثين والعلماء ليمحصوها ويسـتفيدوا التجارب ووضعها بين أيدي الباحثين والعلماء ليمحصوها ويسـتفيدوا 

منها في مجتمعاتهم.منها في مجتمعاتهم.
ا  ا والبنوك التعاونية خصوصً ا ينبغي أن يسـتفاد من الفكر التعاونـي عمومً ا والبنوك التعاونية خصوصً ينبغي أن يسـتفاد من الفكر التعاونـي عمومً  – –٣

في حل مشكالت المجتمع كمشكلة اإلسكان وغيرها.في حل مشكالت المجتمع كمشكلة اإلسكان وغيرها.
بَل النظريات واألفكار االقتصادية وغيرها إال بعد عرضها  قْ بَل النظريات واألفكار االقتصادية وغيرها إال بعد عرضها ال ينبغي أن تُ قْ ال ينبغي أن تُ  – –٤
نْتُجُ عنها أحكامٌ شرعية  نْتُجُ عنها أحكامٌ شرعية على أحكام الشـريعة، ودراستها دراسـة متأنِّية يَ على أحكام الشـريعة، ودراستها دراسـة متأنِّية يَ

ناضجة.ناضجة.
القبـول العـام لفكـرة اقتصاديـة معينـة ال يعنـي بالضرورة قبـول جميع القبـول العـام لفكـرة اقتصاديـة معينـة ال يعنـي بالضرورة قبـول جميع   – –٥
جزئياتهـا، فقـد تحـوي بعـض الجزئيـات مخالفـات شـرعية ال بد من جزئياتهـا، فقـد تحـوي بعـض الجزئيـات مخالفـات شـرعية ال بد من 

تصحيحها.تصحيحها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية
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٤٩٣٤٩٣

الصفحةالصفحةالحديثالحديث
٢٢٦٢٢٦إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

٤٢٤٢إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل اللهإطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله
٢٧١٢٧١أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاءأعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء

ا له مال، فليتجر فيه وال يتركه حتى تأكله الصدقة ا له مال، فليتجر فيه وال يتركه حتى تأكله الصدقةأال من ولي يتيمً ٣٨٦٣٨٦أال من ولي يتيمً
٢٤٢٢٤٢أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم

إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم 
ة، فهم مني وأنا منهم ة، فهم مني وأنا منهماقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويَّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويَّ

 ، ،٤٠٤٠، ، ١٦٢١٦٢، ، ١٦٤١٦٤
١٩٥١٩٥، ، ٢٣٢٢٣٢

٢٦٦٢٦٦أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يأتيه الرجل بالمال فيستودعه إياه فيقول ال ولكنه سلفأن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يأتيه الرجل بالمال فيستودعه إياه فيقول ال ولكنه سلف
د يقال له ابن اللتبية على الصدقة د يقال له ابن اللتبية على الصدقةأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص استعمل رجالً من األسْ ٤٠٠٤٠٠أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص استعمل رجالً من األسْ

٣٠٠٣٠٠أن عمر بن الخطاب قال آيات تحريم الربا في سورة البقرة هي من آخر ما نزل من القرآنأن عمر بن الخطاب قال آيات تحريم الربا في سورة البقرة هي من آخر ما نزل من القرآن
٢٠٨٢٠٨أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهماأنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما

إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نو١٦٢١٦٢إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نو
ر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثالثمائة ر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثالثمائةبعث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بعثًا قِبل الساحل فأمَّ ١٦٩١٦٩، ، ٢٣٣٢٣٣بعث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بعثًا قِبل الساحل فأمَّ

٤٥٤٥تهادوا تحابـواتهادوا تحابـوا
١٨٨١٨٨، ، ٤٦٣٤٦٣الخراج بالضمـانالخراج بالضمـان

٢٧٢٢٧٢خياركم محاسنكم قضـاءخياركم محاسنكم قضـاء
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثالً بمثل، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثالً بمثل، 

ا بيد ا بيدسواء بسواء، يدً سواء بسواء، يدً
٢٧٥٢٧٥

٤١٦٤١٦سئل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أي العمل أفضل؟ قال اإليمان بالله وجهاد في سبيلهسئل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أي العمل أفضل؟ قال اإليمان بالله وجهاد في سبيله
٣٠٧٣٠٧الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًاالظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا

١٦٣١٦٣، ، ١٦٥١٦٥العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئهالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه
٣٩٣٩على كل مسلـم صدقةعلى كل مسلـم صدقة

٤٢٤٢فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمفإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
المى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس المى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسكل سُ ٣٩٣٩كل سُ

ا فهو ربا ا فهو رباكل قـرض جر نفعً ٢٩٨٢٩٨كل قـرض جر نفعً
٤٠٤٤٠٤ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقةال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

١٨٨١٨٨، ، ٣٠٦٣٠٦، ، ٣٢٧٣٢٧ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم تضمنال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم تضمن
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الصفحةالصفحةالحديثالحديث
٢٤٢٢٤٢ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منهال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه

واهم، يسعى بذمتهم أدناهم واهم، يسعى بذمتهم أدناهمالمؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سِ ٣٨٣٨المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سِ
٢٤٠٢٤٠المؤمنون على شـروطهمالمؤمنون على شـروطهم

ثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد  ثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد مَ مَ
بالسهر والحمىبالسهر والحمى

٣٩٣٩

ا وله مال فماله للذي باعه، إال أن يشترط المبتاع ا وله مال فماله للذي باعه، إال أن يشترط المبتاعمن ابتاع عبدً ٢٢٧٢٢٧من ابتاع عبدً
١٨٣١٨٣من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

٢٧٢٢٧٢من أخذ أموال الناس يريد أداءها أد الله عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اللهمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أد الله عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه الله
٣٨٣٨من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةمن نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

٤١٤١، ، ١٦٦١٦٦، ، ١٩٥١٩٥، ، ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهمناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
٢٣٣٢٣٣

٢٩٣٢٩٣هو لها صدقة ولنا هديةهو لها صدقة ولنا هدية
٢٧٤٢٧٤وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كلهوربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله
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٤٩٥٤٩٥

الصفحةالصفحة             العلم             العلم
٣٩٣٣٩٣أحمد بن فارس بن زكريا الرازيأحمد بن فارس بن زكريا الرازي

٤٣٢٤٣٢أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيليأحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي
٤٥٦٤٥٦صديق حسن بن علي الحسيني القنوجيصديق حسن بن علي الحسيني القنوجي
٤٤٤٤علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسيعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي

٣٦٢٣٦٢علي بن سليمان بن أحمد المرداويعلي بن سليمان بن أحمد المرداوي
٨٤٨٤عمر لطفي بن يوسف عاشور المصريعمر لطفي بن يوسف عاشور المصري

٧٨٧٨فردريك فلهلم رايفايـزنفردريك فلهلم رايفايـزن
٨٣٨٣الفونس ديجـارانالفونس ديجـاران

٨٣٨٣لويجي لوتزاتي أولوتستـيلويجي لوتزاتي أولوتستـي
٨٣٨٣ليون ولمبـورجليون ولمبـورج

٣٣٣٣٣٣محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
٨١٨١هيرمان شولـز ديليشتشهيرمان شولـز ديليشتش
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القرآن الكريم.القرآن الكريم.
الفكر والتطبيق. مراد حممد عيل وعبد احلكيم شطا.الفكر والتطبيق. مراد حممد عيل وعبد احلكيم شطا. االئتامن الزراعي والتعاوين،االئتامن الزراعي والتعاوين، - - ١

للشـيخ صديق بن حسـن القنوجي للشـيخ صديق بن حسـن القنوجي  أبجـد العلـوم والـويش املرقـوم يف بيـان أحـوال العلوم.أبجـد العلـوم والـويش املرقـوم يف بيـان أحـوال العلوم. - - ٢
(١٣٠٧١٣٠٧هـ)، حتقيق: عبد اجلبار زكار، دار الكتب العلمية، بريوت، هـ)، حتقيق: عبد اجلبار زكار، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٩٧٨١٩٧٨م.م.

أبحاث الندوة احلادية عرش والثانية عرش لقضايا الزكاة املعارصة.أبحاث الندوة احلادية عرش والثانية عرش لقضايا الزكاة املعارصة. ٣ - -
إعداد: األمانة العامة هليئة كبار العلامء، إعداد: األمانة العامة هليئة كبار العلامء،  أبحاث هيئة كبار العلامء باململكة العربية السـعودية.أبحاث هيئة كبار العلامء باململكة العربية السـعودية. - - ٤

طبع ونرش رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الطبعة الثانية طبع ونرش رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الطبعة الثانية ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
أ.د. زياد رمضان ود. حمفوظ جـودة، دار وائل للنرش، أ.د. زياد رمضان ود. حمفوظ جـودة، دار وائل للنرش،  االجتاهـات املعـارصة يف إدارة البنوك.االجتاهـات املعـارصة يف إدارة البنوك. - - ٥

الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
كريج ترششـل كريج ترششـل  اجتاهـات جديـدة يف متويل مكافحة الفقر (إعـادة النظر يف نظام بنك القرية).اجتاهـات جديـدة يف متويل مكافحة الفقر (إعـادة النظر يف نظام بنك القرية). - - ٦

وآخرون، شبكة تعليم ودعم املرشوعات الصغرية، وآخرون، شبكة تعليم ودعم املرشوعات الصغرية، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
هـ)، حتقيق: د. أبو محاد صغري أمحد هـ)، حتقيق: د. أبو محاد صغري أمحد  اإلمجاع:اإلمجاع: لإلمام أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر (لإلمام أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر (٣٨١٣٨١- - ٧

حنيف، دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة الثانية حنيف، دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
أ.د. عيل حميي الدين القره داغي، أ.د. عيل حميي الدين القره داغي،  أحكام األسهم وأنواعها عىل ضوء قواعد الفقه اإلسالمي.أحكام األسهم وأنواعها عىل ضوء قواعد الفقه اإلسالمي. - - ٨
منشـور ضمن كتابه: بحوث يف االقتصاد اإلسـالمي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة منشـور ضمن كتابه: بحوث يف االقتصاد اإلسـالمي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة 

األوىل األوىل ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
د. سـعد اخلثـالن، دار ابـن اجلوزي،الدمام، د. سـعد اخلثـالن، دار ابـن اجلوزي،الدمام،  أحـكام األوراق التجاريـة يف الفقه اإلسـالمي.أحـكام األوراق التجاريـة يف الفقه اإلسـالمي. - - ٩

اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.



٤٩٨٤٩٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أ.د. عبد اهللا بن مبارك آل سـيف، بحث منشـور يف جملـة اجلمعية أ.د. عبد اهللا بن مبارك آل سـيف، بحث منشـور يف جملـة اجلمعية  أحـكام البنـوك التعاونيـة.أحـكام البنـوك التعاونيـة. - - ١٠١٠
الفقهية السعودية العدد الرابع عرش الفقهية السعودية العدد الرابع عرش ١٤٣٣١٤٣٣ – – ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.

د. مبارك بن سليامن آل سليامن، دار كنوز إشبيليا، د. مبارك بن سليامن آل سليامن، دار كنوز إشبيليا،  أحكام التعامل يف األسواق املالية املعارصة.أحكام التعامل يف األسواق املالية املعارصة. - - ١١١١
الرياض، الطبعة األوىل الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.

د. صالح بن حممد املسلم، دار اهلدي د. صالح بن حممد املسلم، دار اهلدي  أحكام الزكاة ومسائلها املعارصة من خالل رشط امللك.أحكام الزكاة ومسائلها املعارصة من خالل رشط امللك. - - ١٢١٢
النبوي، مرص، ودار الفضيلة السعودية، الطبعة األوىل النبوي، مرص، ودار الفضيلة السعودية، الطبعة األوىل ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

هــ)، حتقيق: هــ)، حتقيق:  أحـكام القرآن.أحـكام القرآن. لإلمـام أيب بكـر حممد بن عبـد اهللا املعروف بابـن العريب (لإلمـام أيب بكـر حممد بن عبـد اهللا املعروف بابـن العريب (٥٤٣٥٤٣- - ١٣١٣
عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

سـلطان بـن إبراهيم اهلاشـمي، دار سـلطان بـن إبراهيم اهلاشـمي، دار  أحـكام ترصفـات الوكيـل يف عقود املعاوضـات املالية.أحـكام ترصفـات الوكيـل يف عقود املعاوضـات املالية. - - ١٤١٤
البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، اإلمارات، الطبعة األوىل البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، اإلمارات، الطبعة األوىل ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

د. فهد بن صالح العريض، دار كنوز إشـبيليا، الرياض، د. فهد بن صالح العريض، دار كنوز إشـبيليا، الرياض،  أحكام متويل االسـتثامر يف األسـهم.أحكام متويل االسـتثامر يف األسـهم. - - ١٥١٥
الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

رسـالة مقدمة رسـالة مقدمة  أحـكام عالقة املسـلم بالكافـر يف العبـادات والعقوبـات واألطعمة والقضاء.أحـكام عالقة املسـلم بالكافـر يف العبـادات والعقوبـات واألطعمة والقضاء. - - ١٦١٦
لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه، إعداد عيسـى بن سليامن العيسى، إرشاف د. عدالن الشمراين لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه، إعداد عيسـى بن سليامن العيسى، إرشاف د. عدالن الشمراين 

١٤٣٢١٤٣٢هـ، كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.هـ، كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
هـ)، حتقيق: هـ)، حتقيق:  اإلحـكام يف أصـول األحكام.اإلحـكام يف أصـول األحكام. لإلمـام أيب حممد عيل بن أمحد بن حـزم (ت:لإلمـام أيب حممد عيل بن أمحد بن حـزم (ت:٤٦٥٤٦٥- - ١٧١٧

د.  حممود حامد عثامن، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل د.  حممود حامد عثامن، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
هـ)، حتقيـق د. عبد اهللا هـ)، حتقيـق د. عبد اهللا  اإلحـكام يف أصـول األحكام.اإلحـكام يف أصـول األحكام. لإلمـام عيل بن حممـد اآلمـدي (لإلمـام عيل بن حممـد اآلمـدي (٦٣١٦٣١- - ١٨١٨
الشـهراين وآخرين، نرشته عامدة البحث العلمي يف جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية الشـهراين وآخرين، نرشته عامدة البحث العلمي يف جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية 

الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
د. فضـل الرحيم عثـامن، دار كنوز إشـبيليا، د. فضـل الرحيم عثـامن، دار كنوز إشـبيليا،  أحـكام الرجـوع يف عقـود املعاوضـات املاليـة.أحـكام الرجـوع يف عقـود املعاوضـات املاليـة. - - ١٩١٩

الرياض، الطبعة األوىل الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
هـ)، حتقيق: سـيد عمران، الطبعة هـ)، حتقيق: سـيد عمران، الطبعة  إحيـاء علـوم الدين.إحيـاء علـوم الدين. للعالمة أيب حامد الغـزايل (ت:للعالمة أيب حامد الغـزايل (ت:٥٠٥٥٠٥- - ٢٠٢٠

األوىل األوىل ١٤٢٥١٤٢٥هـ، دار احلديث، القاهرة.هـ، دار احلديث، القاهرة.



٤٩٩٤٩٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

للعالمة عـالء الدين للعالمة عـالء الدين  األخبـار العلميـة مـن االختيارات الفقهية لشـيخ اإلسـالم ابـن تيمية.األخبـار العلميـة مـن االختيارات الفقهية لشـيخ اإلسـالم ابـن تيمية. - - ٢١٢١
أيب  احلسـن عـيل بن حممد البعيل احلنبـيل (أيب  احلسـن عـيل بن حممد البعيل احلنبـيل (٨٠٣٨٠٣هـ)، ومعه تعليقات للشـيخ حممد بن عثيمني، هـ)، ومعه تعليقات للشـيخ حممد بن عثيمني، 

حتقيق: أمحد اخلليل، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل حتقيق: أمحد اخلليل، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
هـ)، هـ)،  االختيـار لتعليـل املختار.االختيـار لتعليـل املختار. للعالمـة عبد اهللا بن حممـود بن مودود املوصـيل احلنفي (للعالمـة عبد اهللا بن حممـود بن مودود املوصـيل احلنفي (٦٨٣٦٨٣- - ٢٢٢٢
راجعه الشيخ حمسن أبو دقيقة، املكتبة اإلسالمية، استانبول راجعه الشيخ حمسن أبو دقيقة، املكتبة اإلسالمية، استانبول – – تركيا، الطبعة الثانية تركيا، الطبعة الثانية ١٣٧٠١٣٧٠هـ.هـ.

ملجموعة من الباحثني، نرشته دار كنوز اشـبيليا، ملجموعة من الباحثني، نرشته دار كنوز اشـبيليا،  اختيارات شـيخ اإلسـالم ابن تيمية الفقهيةاختيارات شـيخ اإلسـالم ابن تيمية الفقهية - - ٢٣٢٣
الرياض، الطبعة األوىل الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

د. كـامل محدي أبو اخلري، مكتبة عني د. كـامل محدي أبو اخلري، مكتبة عني  االدخـار واالئتـامن التعاوين بني التمويل واإلدارة املالية.االدخـار واالئتـامن التعاوين بني التمويل واإلدارة املالية. - - ٢٤٢٤
شمس، القاهرة، شمس، القاهرة، ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

للشـيخ حممد نارص الديـن األلباين، بإرشاف: للشـيخ حممد نارص الديـن األلباين، بإرشاف:  إرواء الغليـل يف ختريـج أحاديث منار السبيل.إرواء الغليـل يف ختريـج أحاديث منار السبيل. - - ٢٥٢٥
زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.

د. كامل محدي أبو اخلري، مكتبة عني شـمس، د. كامل محدي أبو اخلري، مكتبة عني شـمس،  أساسـيات اإلدارة العلمية للمنظامت التعاونية.أساسـيات اإلدارة العلمية للمنظامت التعاونية. - - ٢٦٢٦
القاهرة، القاهرة، ٢٠٠١٢٠٠١م.م.

د. عبد الستار أبو غدة، جملة جممع د. عبد الستار أبو غدة، جملة جممع  االسـتثامر يف األسهم والوحدات والصناديق االسـتثامرية.االسـتثامر يف األسهم والوحدات والصناديق االسـتثامرية. - - ٢٧٢٧
الفقه اإلسالمي، العدد التاسع.الفقه اإلسالمي، العدد التاسع.

مراجعة فقهية ومقرتحات للبحث املستقبيل. مراجعة فقهية ومقرتحات للبحث املستقبيل.  االستثامر واملتاجرة يف أسهم الرشكات املختلطة،االستثامر واملتاجرة يف أسهم الرشكات املختلطة، - - ٢٨٢٨
د. عبد اهللا بن حممد العمراين، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل د. عبد اهللا بن حممد العمراين، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

لإلمام أيب عمر يوسـف بن عبـد اهللا بن عبد الرب لإلمام أيب عمر يوسـف بن عبـد اهللا بن عبد الرب  االسـتذكار اجلامـع ملذاهب فقهاء األمصار.االسـتذكار اجلامـع ملذاهب فقهاء األمصار. - - ٢٩٢٩
النمري (النمري (٤٦٣٤٦٣هـ)، حتقيق: د. عبد املعطي قلعجي، مؤسسـة الرسـالة،بريوت، الطبعة األوىل هـ)، حتقيق: د. عبد املعطي قلعجي، مؤسسـة الرسـالة،بريوت، الطبعة األوىل 

١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
حممد البلتاجي، املعهد العاملي للفكر اإلسـالمي، القاهرة، حممد البلتاجي، املعهد العاملي للفكر اإلسـالمي، القاهرة،  أسـس إعداد املوازنة التخطيطية.أسـس إعداد املوازنة التخطيطية. - - ٣٠٣٠

الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٩٩٦١٩٩٦م.م.
أ.د. عيل حميي الدين القره أ.د. عيل حميي الدين القره  األسـس الرشعية لتوزيع اخلسـائر واألرباح يف البنوك اإلسـالمية.األسـس الرشعية لتوزيع اخلسـائر واألرباح يف البنوك اإلسـالمية. - - ٣١٣١
داغـي، مطبـوع ضمن كتابه: بحوث يف فقه البنوك اإلسـالمية دراسـة فقهيـة واقتصادية، دار داغـي، مطبـوع ضمن كتابه: بحوث يف فقه البنوك اإلسـالمية دراسـة فقهيـة واقتصادية، دار 

البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.



٥٠٠٥٠٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

هــ)، دار الكتـاب هــ)، دار الكتـاب  أسـنى املطالـب رشح روض الطالب.أسـنى املطالـب رشح روض الطالب. للعالمـة زكريـا األنصـاري (للعالمـة زكريـا األنصـاري (٩٢٦٩٢٦- - ٣٢٣٢
اإلسالمي، القاهرة.اإلسالمي، القاهرة.

هـ.هـ. األسهم املختلطة.األسهم املختلطة. صالح بن مقبل العصيمي، الطبعة األوىل صالح بن مقبل العصيمي، الطبعة األوىل ١٤٢٧١٤٢٧- - ٣٣٣٣
د. أمحد بن حممد اخلليل، دار ابن اجلوزي، د. أمحد بن حممد اخلليل، دار ابن اجلوزي،  األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي.األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي. - - ٣٤٣٤

الدمام، الطبعة الثانية الدمام، الطبعة الثانية ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
د. حممد القر بن عيد، منشـور ضمن جملة جممع الفقه اإلسـالمي، الدورة د. حممد القر بن عيد، منشـور ضمن جملة جممع الفقه اإلسـالمي، الدورة  األسـواق املالية.األسـواق املالية. - - ٣٥٣٥

السادسة السادسة ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ.
للعالمة زيـن العابدين إبراهيـم بن نجيم للعالمة زيـن العابدين إبراهيـم بن نجيم  األشـباه والنظائـر عىل مذهـب أيب حنيفـة النعامن.األشـباه والنظائـر عىل مذهـب أيب حنيفـة النعامن. - - ٣٦٣٦

(٩٧٠٩٧٠هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
للعالمة احلافظ جـالل الدين عبد الرمحن للعالمة احلافظ جـالل الدين عبد الرمحن  األشـباه والنظائر يف قواعـد وفروع فقه الشـافعية.األشـباه والنظائر يف قواعـد وفروع فقه الشـافعية. - - ٣٧٣٧
السـيوطي (السـيوطي (٩١١٩١١هـ)، حتقيق: خالد عبد الفتاح شـبل أبو سـليامن، مؤسسـة الكتـب الثقافية، هـ)، حتقيق: خالد عبد الفتاح شـبل أبو سـليامن، مؤسسـة الكتـب الثقافية، 

بريوت، الطبعة الثالثة.بريوت، الطبعة الثالثة.
د. رفيـق يونس املـرصي، دار القلـم، بـريوت، الطبعة األوىل د. رفيـق يونس املـرصي، دار القلـم، بـريوت، الطبعة األوىل  أصـول االقتصـاد اإلسـالمي.أصـول االقتصـاد اإلسـالمي. - - ٣٨٣٨

١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
لإلمام شـمس الدين أيب عبـد اهللا حممد بن أيب بكر املعروف لإلمام شـمس الدين أيب عبـد اهللا حممد بن أيب بكر املعروف  إعـالم املوقعني عن رب العاملني.إعـالم املوقعني عن رب العاملني. - - ٣٩٣٩
بابن قيم اجلوزية (بابن قيم اجلوزية (٧٥١٧٥١هـ)، حتقيق: حممد عزالدين خطاب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، هـ)، حتقيق: حممد عزالدين خطاب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
خلري  الدين خلري  الدين  األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني.األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني. - - ٤٠٤٠

الزركيل (الزركيل (١٣٩٦١٣٩٦هـ)، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة اخلامسة عرشة هـ)، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة اخلامسة عرشة ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
مصطفى عبـد اهللا اهلمـرشي، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت مصطفى عبـد اهللا اهلمـرشي، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت  األعـامل املرصفيـة واإلسـالم.األعـامل املرصفيـة واإلسـالم. - - ٤١٤١

١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.
لإلمام حممـد بـن أيب بكـر الشـهري بابـن قيـم اجلوزيـة لإلمام حممـد بـن أيب بكـر الشـهري بابـن قيـم اجلوزيـة  إغاثـة اللهفـان يف مصايـد الشـيطان.إغاثـة اللهفـان يف مصايـد الشـيطان. - - ٤٢٤٢

(ت:(ت:٧٥١٧٥١هـ)، حتقيق: حممد عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية هـ)، حتقيق: حممد عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
أ.د. عـيل أمحـد السـالوس، دار الثقافة، أ.د. عـيل أمحـد السـالوس، دار الثقافة،  االقتصـاد اإلسـالمي والقضايـا الفقهيـة املعـارصة.االقتصـاد اإلسـالمي والقضايـا الفقهيـة املعـارصة. - - ٤٣٤٣

الدوحة، ومؤسسة الريان، بريوت الدوحة، ومؤسسة الريان، بريوت ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

د.  زكي د.  زكي  االقتصاد التعاوين الزراعي معامل رئيسية يف البنيان االقتصادي التعاوين الزراعي العاملي.االقتصاد التعاوين الزراعي معامل رئيسية يف البنيان االقتصادي التعاوين الزراعي العاملي. - - ٤٤٤٤
شبانة، دار املرصي، شبانة، دار املرصي، ١٩٦١١٩٦١م.م.

هـ.هـ. االقتصاد التعاوين الزراعي.االقتصاد التعاوين الزراعي. حييى بكور، مطبعة اإلحسان، دمشق، حييى بكور، مطبعة اإلحسان، دمشق، ١٣٩٦١٣٩٦- - ٤٥٤٥
هـ.هـ. االقتصاد التعاوين.االقتصاد التعاوين. مطانيوس حبيب، املطبعة اجلديدة، دمشق، مطانيوس حبيب، املطبعة اجلديدة، دمشق، ١٣٩٥١٣٩٥- - ٤٦٤٦

د. أمحد دغيـم، دار مدبويل، د. أمحد دغيـم، دار مدبويل،  اقتصاديـات البنـوك مـع نظام نقـدي واقتصادي عاملـي جديـد.اقتصاديـات البنـوك مـع نظام نقـدي واقتصادي عاملـي جديـد. - - ٤٧٤٧
القاهرة، القاهرة، ١٩٨٩١٩٨٩م.م.

د. جابر جـاد عبد الرمحن، دار النهضة د. جابر جـاد عبد الرمحن، دار النهضة  اقتصاديـات التعـاون. اجلزء األول يف البنيان التعاوين.اقتصاديـات التعـاون. اجلزء األول يف البنيان التعاوين. - - ٤٨٤٨
العربية، القاهرة، العربية، القاهرة، ١٩٦٨١٩٦٨م.م.

د. عادل هندي، مكتبة عني شمس، القاهرة.د. عادل هندي، مكتبة عني شمس، القاهرة. اقتصاديات التعاون.اقتصاديات التعاون. - - ٤٩٤٩
د.عبد القادر أمحد د.عبد القادر أمحد  ا). - - ٥٠٥٠ ا).اقتصاديـات احلركة التعاونية بنـك التنمية التعاوين اإلسـالمي (نموذجً اقتصاديـات احلركة التعاونية بنـك التنمية التعاوين اإلسـالمي (نموذجً
سـعد الرواس، املركز السوداين للبحوث والدراسـات والتوثيق، اخلرطوم، السودان، الطبعة سـعد الرواس، املركز السوداين للبحوث والدراسـات والتوثيق، اخلرطوم، السودان، الطبعة 

األوىل األوىل ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
أ.د. حممد صالح القريـيش، مكتبة اجلامعة، أ.د. حممد صالح القريـيش، مكتبة اجلامعة،  اقتصاديـات النقـود والبنوك واملؤسسـات املالية.اقتصاديـات النقـود والبنوك واملؤسسـات املالية. - - ٥١٥١

الشارقة، الطبعة األوىل الشارقة، الطبعة األوىل ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
أ.د. عبد املطلـب عبد احلميـد، الـدار اجلامعية، أ.د. عبد املطلـب عبد احلميـد، الـدار اجلامعية،  اقتصاديـات متويـل املرشوعـات الصغـرية.اقتصاديـات متويـل املرشوعـات الصغـرية. - - ٥٢٥٢

اإلسكندرية اإلسكندرية – – مرص مرص ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
د. حنـان بنت حممـد جسـتنية، بحث مقـدم لنيل درجة د. حنـان بنت حممـد جسـتنية، بحث مقـدم لنيل درجة  أقسـام العقـود يف الفقـه اإلسـالمي.أقسـام العقـود يف الفقـه اإلسـالمي. - - ٥٣٥٣
.هـ، من كلية الرشيعة بجامعة أم القر.املاجستري يف الفقه بإرشاف د. ياسني اخلطيب املاجستري يف الفقه بإرشاف د. ياسني اخلطيب ١٤١٨١٤١٨هـ، من كلية الرشيعة بجامعة أم القر
إعـداد: عمر بن حممـد العجالن، بحث إعـداد: عمر بن حممـد العجالن، بحث  االكتتـاب يف الـرشكات املسـامهة حقيقته وأحكامه.االكتتـاب يف الـرشكات املسـامهة حقيقته وأحكامه. - - ٥٤٥٤
مقـدم لنيـل درجة الدكتوراه يف الفقه من قسـم الفقـه بكلية الرشيعة بجامعـة اإلمام حممد بن مقـدم لنيـل درجة الدكتوراه يف الفقه من قسـم الفقـه بكلية الرشيعة بجامعـة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية، بإرشاف د. عبد اهللا العامر، سعود اإلسالمية، بإرشاف د. عبد اهللا العامر، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
للعالمة عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي للعالمة عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف - - ٥٥٥٥
(٨٨٥٨٨٥هــ) مطبوع مع املقنع والرشح الكبري، حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، من مطبوعات وزارة هــ) مطبوع مع املقنع والرشح الكبري، حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، من مطبوعات وزارة 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أليب بكر حممـد بن إبراهيم بن املنذر النيسـابوري أليب بكر حممـد بن إبراهيم بن املنذر النيسـابوري  األوسـط يف السـنن واإلمجاع واالختالف.األوسـط يف السـنن واإلمجاع واالختالف. - - ٥٦٥٦
(٣١٨٣١٨هـ)، حتقيق: د. أبومحاد صغري حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة هـ)، حتقيق: د. أبومحاد صغري حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

للشـيخ أمحـد بـن حييـى الونرشييس للشـيخ أمحـد بـن حييـى الونرشييس  إيضـاح املسـالك إىل قواعـد اإلمـام أيب عبـد اهللا مالك.إيضـاح املسـالك إىل قواعـد اإلمـام أيب عبـد اهللا مالك. - - ٥٧٥٧
(٩١٤٩١٤هـ)، حتقيق: الصادق الغرياين، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل هـ)، حتقيق: الصادق الغرياين، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

للعالمة سـليامن بن حممد للعالمة سـليامن بن حممد  البجريمـي عـىل اخلطيب املسـامة حتفة احلبيـب عـىل رشح اخلطيب.البجريمـي عـىل اخلطيب املسـامة حتفة احلبيـب عـىل رشح اخلطيب. - - ٥٨٥٨
البجريمي الشافعي (البجريمي الشافعي (١٢٢١١٢٢١هـ)، حتقيق: د. نرص فريد واصل، املكتبة التوقيفية.هـ)، حتقيق: د. نرص فريد واصل، املكتبة التوقيفية.

للعالمـة زين الديـن بن إبراهيـم بن حممد املعـروف بابن للعالمـة زين الديـن بن إبراهيـم بن حممد املعـروف بابن  البحـر الرائـق رشح كنـز الدقائق.البحـر الرائـق رشح كنـز الدقائق. - - ٥٩٥٩
نجيـم املرصي احلنفي (نجيـم املرصي احلنفي (٩٧٠٩٧٠هـ)، حتقيق: زكريـا عمريات، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل هـ)، حتقيق: زكريـا عمريات، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
هـ)، هـ)،  البحر املحيط يف أصول الفقه.البحر املحيط يف أصول الفقه. للعالمة بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش الشافعي (للعالمة بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش الشافعي (٧٩٤٧٩٤- - ٦٠٦٠
حتقيق الشـيخ: عبد القادر العاين، ومراجعة د. عمر األشـقر، من منشـورات وزارة األوقاف حتقيق الشـيخ: عبد القادر العاين، ومراجعة د. عمر األشـقر، من منشـورات وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية والشؤون اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.
للشـيخ عبد اهللا بن منيع، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة للشـيخ عبد اهللا بن منيع، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة  بحوث يف االقتصاد اإلسالمي.بحوث يف االقتصاد اإلسالمي. - - ٦١٦١

األوىل األوىل ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
حسن اجلواهري (شيعي) بدون بيانات.حسن اجلواهري (شيعي) بدون بيانات. بحوث يف الفقه املعارص.بحوث يف الفقه املعارص. - - ٦٢٦٢

د. أمحد الكـردي، دار البشـائر اإلسـالمية، الطبعة األوىل د. أمحد الكـردي، دار البشـائر اإلسـالمية، الطبعة األوىل  بحـوث وفتـاو فقهية معـارصة.بحـوث وفتـاو فقهية معـارصة. - - ٦٣٦٣
١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

هـ)، هـ)،  بدائـع الصنائـع يف ترتيب الرشائع.بدائـع الصنائـع يف ترتيب الرشائع. لإلمـام عالء الدين أيب بكر الكاسـاين احلنفي (لإلمـام عالء الدين أيب بكر الكاسـاين احلنفي (٥٨٧٥٨٧- - ٦٤٦٤
حتقيق: حممد بن ياسني درويش، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية حتقيق: حممد بن ياسني درويش، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

لإلمـام أيب عبـد اهللا حممـد بن أيب بكـر بن أيوب املعـروف بابن قيـم اجلوزية لإلمـام أيب عبـد اهللا حممـد بن أيب بكـر بن أيوب املعـروف بابن قيـم اجلوزية  بدائـع الفوائد.بدائـع الفوائد. - - ٦٥٦٥
(٧٥١٧٥١هـ)، حتقيق: عيل العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، هـ)، حتقيق: عيل العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

هـ)، هـ)،  البـدر الطالع بمحاسـن من بعد القرن السابع.البـدر الطالع بمحاسـن من بعد القرن السابع. للشـيخ حممد بن عيل الشـوكاين (للشـيخ حممد بن عيل الشـوكاين (١٢٥٥١٢٥٥- - ٦٦٦٦
دار  املعرفة، بريوت.دار  املعرفة، بريوت.

هــ)، حتقيق: حممد هــ)، حتقيق: حممد  بلـوغ املـرام من أدلـة األحكام.بلـوغ املـرام من أدلـة األحكام. للحافظ أمحد بن حجر العسـقالين (للحافظ أمحد بن حجر العسـقالين (٨٥٢٨٥٢- - ٦٧٦٧
حامد الفقي، دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة السادسة حامد الفقي، دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة السادسة ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
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ا  ا عطا املنـان إدريس، منشـور ملحقً عطا املنـان إدريس، منشـور ملحقً بنـك التنميـة نمـوذج لعمل اقتصـادي اجتامعي إنسـاين.بنـك التنميـة نمـوذج لعمل اقتصـادي اجتامعي إنسـاين. - - ٦٨٦٨
بكتـاب: اقتصاديـات احلركـة التعاونيـة، د. عبد القادر الـرواس، املركز السـوداين للبحوث بكتـاب: اقتصاديـات احلركـة التعاونيـة، د. عبد القادر الـرواس، املركز السـوداين للبحوث 

والدراسات، الطبعة األوىل والدراسات، الطبعة األوىل ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
أ.د. حممـد يونس، ترمجـة عالية عبد احلميد عـارف، مكتبة الـرشوق الدولية، أ.د. حممـد يونس، ترمجـة عالية عبد احلميد عـارف، مكتبة الـرشوق الدولية،  بنـك الفقـراء.بنـك الفقـراء. - - ٦٩٦٩

القاهرة، القاهرة، ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
م.م. بنك القرية.بنك القرية. حممد عبد املطلب وطارق عبد العظيم، مكتبة عني شمس، القاهرة، حممد عبد املطلب وطارق عبد العظيم، مكتبة عني شمس، القاهرة، ١٩٧٩١٩٧٩- - ٧٠٧٠

أطروحة للتعويض عن الربا، ودراسة لكافة أوجه نشاط البنوك أطروحة للتعويض عن الربا، ودراسة لكافة أوجه نشاط البنوك  البنك الالربوي يف اإلسالم،البنك الالربوي يف اإلسالم، - - ٧١٧١
يف ضـوء الفقه اإلسـالمي. حممـد باقر الصدر(شـيعي)، دار التعـارف للمطبوعـات، الطبعة يف ضـوء الفقه اإلسـالمي. حممـد باقر الصدر(شـيعي)، دار التعـارف للمطبوعـات، الطبعة 

األوىل.األوىل.
د. عبد اهللا بن حممد الطيـار، دار الوطن، الرياض، د. عبد اهللا بن حممد الطيـار، دار الوطن، الرياض،  البنـوك اإلسـالمية بني النظرية والتطبيـق.البنـوك اإلسـالمية بني النظرية والتطبيـق. - - ٧٢٧٢

الطبعة الثانية الطبعة الثانية ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
هـ.هـ. البنوك اإلسالمية.البنوك اإلسالمية. د. شوقي إسامعيل شحاته، دار الرشوق، جدة، الطبعة األوىل د. شوقي إسامعيل شحاته، دار الرشوق، جدة، الطبعة األوىل ١٣٩٧١٣٩٧- - ٧٣٧٣

أمحد زكي اإلمام، مكتبة عني شمس، القاهرة.أمحد زكي اإلمام، مكتبة عني شمس، القاهرة. البنوك التعاونية.البنوك التعاونية. - - ٧٤٧٤
جعفر اجلـزار، دار النفائـس، األردن، الطبعة جعفر اجلـزار، دار النفائـس، األردن، الطبعة  البنـوك يف العـامل أنواعها وكيـف نتعامل معها.البنـوك يف العـامل أنواعها وكيـف نتعامل معها. - - ٧٥٧٥

الثانية الثانية ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.
للحافظ املحدث أيب احلسن عيل بن عبد امللك بن للحافظ املحدث أيب احلسن عيل بن عبد امللك بن  بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام.بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام. - - ٧٦٧٦

القطان (القطان (٦٢٨٦٢٨) حتقيق: احلسني آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل ) حتقيق: احلسني آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
هـ)، هـ)،  البيـان يف مذهب اإلمام الشـافعي.البيـان يف مذهب اإلمام الشـافعي. للعالمة أيب احلسـني حييى العمراين الشـافعي (للعالمة أيب احلسـني حييى العمراين الشـافعي (٥٥٨٥٥٨- - ٧٧٧٧

حتقيق: قاسم النوري، دار املنهاج، جدة، الطبعة الثانية حتقيق: قاسم النوري، دار املنهاج، جدة، الطبعة الثانية ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
ومعه حلول ملشكلة ومعه حلول ملشكلة  بيان من علامء األزهر يف مكة املكرمة للرد عىل مفتي مرص الذي أباح الربا،بيان من علامء األزهر يف مكة املكرمة للرد عىل مفتي مرص الذي أباح الربا، - - ٧٨٧٨

الربا. حممد أبو شحصبة، مكتبة السنة، الربا. حممد أبو شحصبة، مكتبة السنة، ١٩٩٦١٩٩٦م.م.
للعالمة أيب الوليد للعالمة أيب الوليد  البيـان والتحصيـل والـرشح والتوجيـه والعليـل يف مسـائل املسـتخرجة.البيـان والتحصيـل والـرشح والتوجيـه والعليـل يف مسـائل املسـتخرجة. - - ٧٩٧٩
ابن  رشد القرطبي (ابن  رشد القرطبي (٥٢٠٥٢٠هـ)، حتقيق: د. حممد حجي وعناية عبد اهللا األنصاري، توزيع إحياء هـ)، حتقيق: د. حممد حجي وعناية عبد اهللا األنصاري، توزيع إحياء 

الرتاث اإلسالمي بقطر وهو من مطبوعات دار الغرب، بريوت، الرتاث اإلسالمي بقطر وهو من مطبوعات دار الغرب، بريوت، ١٤٠٤١٤٠٤هـ.هـ.
هـ.هـ. بيع التقسيط وأحكامه.بيع التقسيط وأحكامه. سليامن بن تركي الرتكي، دار إشبيليا، الطبعة األوىل سليامن بن تركي الرتكي، دار إشبيليا، الطبعة األوىل ١٤٢٤١٤٢٤- - ٨٠٨٠
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د. أسـامة بن محود الالحـم، دار امليامن، د. أسـامة بن محود الالحـم، دار امليامن،  بيـع الديـن وتطبيقاتـه املعارصة يف الفقه اإلسـالمي.بيـع الديـن وتطبيقاتـه املعارصة يف الفقه اإلسـالمي. - - ٨١٨١
الرياض، الطبعة األوىل الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

للعالمـة حمب الدين حممـد مرتىض احلسـيني الزبيدي للعالمـة حمب الدين حممـد مرتىض احلسـيني الزبيدي  تـاج العـروس من جواهـر القاموس.تـاج العـروس من جواهـر القاموس. - - ٨٢٨٢
(١٢٠٥١٢٠٥هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.

هـ) مطبـوع هبامش مواهب اجلليـل، دار عامل هـ) مطبـوع هبامش مواهب اجلليـل، دار عامل  التـاج واإلكليل.التـاج واإلكليل. للعالمـة حممد املـواق (للعالمـة حممد املـواق (٨٧٩٨٧٩- - ٨٣٨٣
الكتب، الرياض الكتب، الرياض ١٤٢٣١٤٢٣هـ..هـ..

د. صالح بـن حممد الفـوزان، امللتقى الرابع للتأمـني التعاوين د. صالح بـن حممد الفـوزان، امللتقى الرابع للتأمـني التعاوين  التأمـني التعـاوين عىل الديـون.التأمـني التعـاوين عىل الديـون. - - ٨٤٨٤
١٤٣٤١٤٣٤هـ، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل.هـ، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل.

دراسـة فقهية اقتصاديـة، أ.د. عيل حميي الدين دراسـة فقهية اقتصاديـة، أ.د. عيل حميي الدين  التأمـني التعاوين ماهيتـه وضوابطه ومعوقاته.التأمـني التعاوين ماهيتـه وضوابطه ومعوقاته. - - ٨٥٨٥
القره داغي، منشور ضمن أبحاث ملتقى التأمني التعاوين األول، الذي نظمته اهليئة اإلسالمية القره داغي، منشور ضمن أبحاث ملتقى التأمني التعاوين األول، الذي نظمته اهليئة اإلسالمية 

العاملية لالقتصاد والتمويل، العاملية لالقتصاد والتمويل، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
د. عبد العزيز بن عيل الغامدي، جملة البحوث الفقهية املعارصة.د. عبد العزيز بن عيل الغامدي، جملة البحوث الفقهية املعارصة. التأمني التعاوين.التأمني التعاوين. - - ٨٦٨٦

دراسـة فقهية تطبيقيـة معارصة، عيل بن حممـد نور، دار دراسـة فقهية تطبيقيـة معارصة، عيل بن حممـد نور، دار  التأمـني التكافـيل من خالل الوقف.التأمـني التكافـيل من خالل الوقف. - - ٨٧٨٧
التدمرية، الرياض، الطبعة األوىل التدمرية، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

أ.د. عيل حميي الدين القره داغي، منشـور ضمـن بحوث ندوة الربكة أ.د. عيل حميي الدين القره داغي، منشـور ضمـن بحوث ندوة الربكة  تأمـني الدين والضامن.تأمـني الدين والضامن. - - ٨٨٨٨
الثالثني الثالثني ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

أ.د. عيل حميي الدين القره داغي، بحث مقدم ملؤمتر وثاق األول للتأمني أ.د. عيل حميي الدين القره داغي، بحث مقدم ملؤمتر وثاق األول للتأمني  التأمـني عىل الديون.التأمـني عىل الديون. - - ٨٩٨٩
التكافيل، الكويت التكافيل، الكويت ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

د. سـليامن بـن إبراهيم بن ثنيـان، دار العواصم املتحدة، بـريوت، الطبعة د. سـليامن بـن إبراهيم بن ثنيـان، دار العواصم املتحدة، بـريوت، الطبعة  التأمـني وأحكامه.التأمـني وأحكامه. - - ٩٠٩٠
األوىل األوىل ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

هـ)، هـ)،  تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق.تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق. للعالمة فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي (للعالمة فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي (٧٤٣٧٤٣- - ٩١٩١
دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ١٣١٣١٣١٣هـ.هـ.

حسني املفتي، مطبوع ضمن كتاب: اقتصاديات احلركة حسني املفتي، مطبوع ضمن كتاب: اقتصاديات احلركة  جتربة بنك التنمية التعاوين اإلسالمي.جتربة بنك التنمية التعاوين اإلسالمي. - - ٩٢٩٢
التعاونية، د. عبد القادر الرواس، املركز السوداين للبحوث والنرش، اخلرطوم، التعاونية، د. عبد القادر الرواس، املركز السوداين للبحوث والنرش، اخلرطوم، ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

هـ.هـ. جتربة بنك الفقراء.جتربة بنك الفقراء. د. جمدي سعيد، الدار العربية للعلوم، بريوت، الطبعة الثانية د. جمدي سعيد، الدار العربية للعلوم، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٢٨١٤٢٨- - ٩٣٩٣
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هـ). هـ).  حتفة األحـوذي برشح جامع الرتمذي.حتفة األحـوذي برشح جامع الرتمذي. للعالمة حممد عبد الرمحـن املباركفوري (للعالمة حممد عبد الرمحـن املباركفوري (١٣٥٣١٣٥٣- - ٩٤٩٤
حتقيـق: عيل معـوض وعادل عبد املوجود، دار إحيـاء الرتاث العريب، بـريوت، لبنان، الطبعة حتقيـق: عيل معـوض وعادل عبد املوجود، دار إحيـاء الرتاث العريب، بـريوت، لبنان، الطبعة 

األوىل األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
هـ)، حتقيق د.عبد السـتار هـ)، حتقيق د.عبد السـتار  حتفـة اللبيـب يف رشح التقريب.حتفـة اللبيـب يف رشح التقريب. لإلمام ابن دقيـق العيد (ت:لإلمام ابن دقيـق العيد (ت:٧٠٢٧٠٢- - ٩٥٩٥

الكبييس، دار ابن حزم، بريوت، وأطلس اخلرضاء، الطبعة األوىل الكبييس، دار ابن حزم، بريوت، وأطلس اخلرضاء، الطبعة األوىل ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
هـ) ومعه حاشية هـ) ومعه حاشية  حتفة املحتاج برشح املنهاج.حتفة املحتاج برشح املنهاج. للعالمة أمحد بن حجر اهليتمي الشـافعي (للعالمة أمحد بن حجر اهليتمي الشـافعي (٩٧٤٩٧٤- - ٩٦٩٦
الشـيخ عبد احلميد الرشواين والشـيخ أمحد بن قاسـم العبادي (الشـيخ عبد احلميد الرشواين والشـيخ أمحد بن قاسـم العبادي (٩٩٢٩٩٢هــ)، دار إحياء الرتاث هــ)، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت.العريب، بريوت.
سـعود الربيعـة، مركز املخطوطات سـعود الربيعـة، مركز املخطوطات  حتـول املرصف الربوي إىل مرصف إسـالمي ومقتضياته.حتـول املرصف الربوي إىل مرصف إسـالمي ومقتضياته. - - ٩٧٩٧

والرتاث والوثائق، الكويت، الطبعة األوىل والرتاث والوثائق، الكويت، الطبعة األوىل ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
هــ)، دار الكتب العلمية، هــ)، دار الكتب العلمية،  تذكـرة احلفاظ.تذكـرة احلفاظ. للحافـظ أيب عبد اهللا حممد بـن أمحد الذهبي (للحافـظ أيب عبد اهللا حممد بـن أمحد الذهبي (٧٤٨٧٤٨- - ٩٨٩٨

بريوت، الطبعة األوىل.بريوت، الطبعة األوىل.
للشـيخ حممد بن سـليامن الشـهري بناظـر زاده (كان حيا عام للشـيخ حممد بن سـليامن الشـهري بناظـر زاده (كان حيا عام  ترتيـب الآليل يف سـلك األمايل.ترتيـب الآليل يف سـلك األمايل. - - ٩٩٩٩

١٠٦١١٠٦١هـ)، حتقيق: خالد آل سليامن، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل هـ)، حتقيق: خالد آل سليامن، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
د. حسـني بـن معلوي الشـهراين، تقديم: د. حسـني بـن معلوي الشـهراين، تقديم:  التسـويق التجـاري وأحكامه يف الفقه اإلسـالمي.التسـويق التجـاري وأحكامه يف الفقه اإلسـالمي. - - ١٠٠١٠٠

د.  عبد الرمحن األطرم، دار التدمرية، الرياض، الطبعة األوىل د.  عبد الرمحن األطرم، دار التدمرية، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
د. حممد فاروق الباشـا، املطبعة اجلديدة، دمشـق، د. حممد فاروق الباشـا، املطبعة اجلديدة، دمشـق،  الترشيعـات االجتامعية (قانـون التعاون).الترشيعـات االجتامعية (قانـون التعاون). - - ١٠١١٠١

١٣٩٧١٣٩٧هـ.هـ.
د. خالد املاجد، الشبكة العربية لألبحاث د. خالد املاجد، الشبكة العربية لألبحاث  الترصف يف املال العام حدود السلطة يف حق األمة.الترصف يف املال العام حدود السلطة يف حق األمة. - - ١٠٢١٠٢

والنرش، بريوت، الطبعة األوىل والنرش، بريوت، الطبعة األوىل ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
د. سـامي حسـن محود، دار الرتاث، د. سـامي حسـن محود، دار الرتاث،  تطوير األعامل املرصفية بام يتفق مع الرشيعة اإلسـالمية.تطوير األعامل املرصفية بام يتفق مع الرشيعة اإلسـالمية. - - ١٠٣١٠٣

مرص، الطبعة الثالثة، مرص، الطبعة الثالثة، ١٩٩١١٩٩١م.م.
د. حممد األمني مصطفى الشنقيطي.د. حممد األمني مصطفى الشنقيطي. التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية.التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية. - - ١٠٤١٠٤

د. عبد احلميـد املنيزع ود. حممد د. عبد احلميـد املنيزع ود. حممد  التعـاون معامل رئيسـية يف قواعد وتنظيامت االجتـاه التعاوين.التعـاون معامل رئيسـية يف قواعد وتنظيامت االجتـاه التعاوين. - - ١٠٥١٠٥
كامل العرت، دار املطبوعات اجلديدة، اإلسكندرية كامل العرت، دار املطبوعات اجلديدة، اإلسكندرية ١٩٧٣١٩٧٣م.م.



٥٠٦٥٠٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

د. عيل الدجـوي، املكتبة األكاديميـة، القاهرة، د. عيل الدجـوي، املكتبة األكاديميـة، القاهرة،  التعاونيـات ومنظـامت االعتامد عىل النفـس.التعاونيـات ومنظـامت االعتامد عىل النفـس. - - ١٠٦١٠٦
٢٠٠١٢٠٠١م.م.

للعالمة أيب السعود للعالمة أيب السعود  تفسـري أيب السعود املسمى: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم.تفسـري أيب السعود املسمى: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم. - - ١٠٧١٠٧
حممد العامري (ت:حممد العامري (ت:٩٥١٩٥١هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الرابعة هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الرابعة ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

لإلمام احلافـظ عامد الدين أيب الفداء إسـامعيل بن لإلمام احلافـظ عامد الدين أيب الفداء إسـامعيل بن  تفسـري القـرآن العظيم (تفسـري ابن كثري).تفسـري القـرآن العظيم (تفسـري ابن كثري). - - ١٠٨١٠٨
كثري (كثري (٧٧٤٧٧٤هـ)، بتحقيق مصطفى السـيد حممد وحممد السيد رشاد وآخرين، دار عامل الكتب، هـ)، بتحقيق مصطفى السـيد حممد وحممد السيد رشاد وآخرين، دار عامل الكتب، 

الرياض، الطبعة األوىل الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
لفخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي لفخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي  التفسـري الكبري املسـمى مفاتيح الغيب.التفسـري الكبري املسـمى مفاتيح الغيب. - - ١٠٩١٠٩

(٦٠٦٦٠٦هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤١١١٤١١هـ.هـ.
لإلمام احلافظ زين الدين عبد الرمحن بن لإلمام احلافظ زين الدين عبد الرمحن بن  تقريـر القواعد وحترير الفوائد (قواعد ابـن رجب).تقريـر القواعد وحترير الفوائد (قواعد ابـن رجب). - - ١١٠١١٠
أمحد بن رجب احلنبيل (أمحد بن رجب احلنبيل (٧٩٥٧٩٥هـ)، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن  القيم، هـ)، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن  القيم، 

الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
بحث تكميـيل لنيل رجة املاجسـتري يف الفقه بحث تكميـيل لنيل رجة املاجسـتري يف الفقه  تكلفـة القرض أحكامهـا وتطبيقاهتـا املعارصة.تكلفـة القرض أحكامهـا وتطبيقاهتـا املعارصة. - - ١١١١١١
املقـارن (مـن املعهـد العـايل للقضـاء)، للباحث عصـام بن محـود احلـريب، إرشاف د.عبد اهللا املقـارن (مـن املعهـد العـايل للقضـاء)، للباحث عصـام بن محـود احلـريب، إرشاف د.عبد اهللا 

املحامدي، املحامدي، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.
للحافـظ أمحـد بـن عـيل بـن حجـر للحافـظ أمحـد بـن عـيل بـن حجـر  التلخيـص احلبـري يف ختريـج أحاديـث الرافعـي الكبري.التلخيـص احلبـري يف ختريـج أحاديـث الرافعـي الكبري. - - ١١٢١١٢
(٨٥٢٨٥٢هــ)، حتقيـق: عادل عبد املوجود وعيل معـوض، دار الكتب العلميـة، بريوت، الطبعة هــ)، حتقيـق: عادل عبد املوجود وعيل معـوض، دار الكتب العلميـة، بريوت، الطبعة 

األوىل األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
للقايض أيب حممد عبد الوهاب البغدادي املالكي، حتقيق: حممد ثالث للقايض أيب حممد عبد الوهاب البغدادي املالكي، حتقيق: حممد ثالث  التلقني يف الفقه املالكي.التلقني يف الفقه املالكي. - - ١١٣١١٣

سعيد الغاين، مكتبة نزار الباز، الرياض.سعيد الغاين، مكتبة نزار الباز، الرياض.
هـ)، هـ)،  التمهيـد يف أصـول الفقه.التمهيـد يف أصـول الفقه. للعالمـة أيب اخلطـاب حمفوظ بن أمحـد الكلوذاين احلنبـيل (للعالمـة أيب اخلطـاب حمفوظ بن أمحـد الكلوذاين احلنبـيل (٥١٠٥١٠- - ١١٤١١٤
حتقيق: مفيد أبو عمشة، مؤسسة الريان، بريوت، واملكتبة املكية بمكة، الطبعة الثانية حتقيق: مفيد أبو عمشة، مؤسسة الريان، بريوت، واملكتبة املكية بمكة، الطبعة الثانية ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

لإلمام أيب عمر يوسـف بن عبـد اهللا بن عبد الرب لإلمام أيب عمر يوسـف بن عبـد اهللا بن عبد الرب  التمهيـد ملـا يف املوطـأ من املعاين واألسـانيد.التمهيـد ملـا يف املوطـأ من املعاين واألسـانيد. - - ١١٥١١٥
النمـري (النمـري (٤٦٣٤٦٣هــ)، حققـه: مصطفـى بن أمحـد العلـوي وآخـرون، وزارة عمـوم األوقاف هــ)، حققـه: مصطفـى بن أمحـد العلـوي وآخـرون، وزارة عمـوم األوقاف 

والشؤون اإلسالمية باملغرب، الطبعة الثالثة والشؤون اإلسالمية باملغرب، الطبعة الثالثة ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.



٥٠٧٥٠٧

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

أ.د. حممـد عبد احلليم عمر، بحث منشـور أ.د. حممـد عبد احلليم عمر، بحث منشـور  التمويـل غـري الرسـمي للمرشوعات الصغـرية.التمويـل غـري الرسـمي للمرشوعات الصغـرية. - - ١١٦١١٦
ضمـن أبحـاث ندوة أسـاليب التمويل اإلسـالمية للمرشوعات الصغـرية، ضمـن أبحـاث ندوة أسـاليب التمويل اإلسـالمية للمرشوعات الصغـرية، ١٤٢٤١٤٢٤هـ، مركز هـ، مركز 

صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر.صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر.
خالد عبـد اهللا احلايف، دار خالد عبـد اهللا احلايف، دار  تنظيم االسـتثامر املـرصيف يف الفقه اإلسـالمي والقانـون الوضعي.تنظيم االسـتثامر املـرصيف يف الفقه اإلسـالمي والقانـون الوضعي. - - ١١٧١١٧

الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
د. كامل محدي أبو اخلري، مكتبة عني شـمس، د. كامل محدي أبو اخلري، مكتبة عني شـمس،  تنظيم وإدارة التعاونيات والشـخصية التعاونية.تنظيم وإدارة التعاونيات والشـخصية التعاونية. - - ١١٨١١٨

القاهرة، القاهرة، ١٩٩٨١٩٩٨م.م.
هـ)، حتقيق: عبد السـالم هارون، هـ)، حتقيق: عبد السـالم هارون،  هتذيـب اللغـة.هتذيـب اللغـة. أليب منصور حممد بن أمحد األزهري (أليب منصور حممد بن أمحد األزهري (٣٨٠٣٨٠- - ١١٩١١٩

دار القوميةالعربية دار القوميةالعربية ١٣٨٤١٣٨٤هـ.هـ.
هـ)، حتقيق: هـ)، حتقيق:  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان.تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان. للعالمة عبد الرمحن السعدي (للعالمة عبد الرمحن السعدي (١٣٧٦١٣٧٦- - ١٢٠١٢٠

عبد الرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل عبد الرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
هـ)، حتقيق: أبو عبد الرمحن هـ)، حتقيق: أبو عبد الرمحن  جامـع األمهات.جامـع األمهات. للفقيه مجال الدين ابن احلاجب املالكـي (للفقيه مجال الدين ابن احلاجب املالكـي (٦٤٦٦٤٦- - ١٢١١٢١

األخرضي، الياممة، دمشق، الطبعة الثانية األخرضي، الياممة، دمشق، الطبعة الثانية ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
لإلمام احلافظ حممـد بن جرير الطربي لإلمام احلافظ حممـد بن جرير الطربي  جامـع البيـان عن تأويل آي القرآن (تفسـري الطربي).جامـع البيـان عن تأويل آي القرآن (تفسـري الطربي). - - ١٢٢١٢٢

(٣١٠٣١٠هـ) حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، دار هجر، مرص، الطبعة األوىل هـ) حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، دار هجر، مرص، الطبعة األوىل ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
جامـع الرتمـذي املسـمى اجلامـع املخترص من السـنة عـن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفـة الصحيح جامـع الرتمـذي املسـمى اجلامـع املخترص من السـنة عـن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفـة الصحيح  ١٢٣١٢٣ - -
واملعلـول ومـا عليـه العمل.واملعلـول ومـا عليـه العمل. لإلمام حممد بن عيسـى الرتمذي (لإلمام حممد بن عيسـى الرتمذي (٢٠٠٢٠٠ – – ٢٧٩٢٧٩هــ) ومعه حتفة هــ) ومعه حتفة 
األحـوذي للعالمة حممد عبد الرمحـن املباركفوري. حتقيق: عيل معوض وعادل عبد املوجود، األحـوذي للعالمة حممد عبد الرمحـن املباركفوري. حتقيق: عيل معوض وعادل عبد املوجود، 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
هـ.هـ. اجلامع يف أصول الربا.اجلامع يف أصول الربا. د. رفيق يونس املرصي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية د. رفيق يونس املرصي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية ١٤٢٢١٤٢٢- - ١٢٤١٢٤

للعالمة أيب عبد اهللا حممد بن للعالمة أيب عبد اهللا حممد بن  اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السـنة وآي الفرقان.اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السـنة وآي الفرقان. - - ١٢٥١٢٥
أمحد القرطبي (أمحد القرطبي (٦٧١٦٧١هـ)، حتقيق د عبد اهللا الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بريوت، الطبعة األوىل هـ)، حتقيق د عبد اهللا الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بريوت، الطبعة األوىل 

١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
هـ)، دار الكتاب اإلسـالمي، هـ)، دار الكتاب اإلسـالمي،  اجلـرح والتعديل.اجلـرح والتعديل. لإلمـام احلافظ أيب حاتم الـرازي (ت:لإلمـام احلافظ أيب حاتم الـرازي (ت:٣٢٧٣٢٧- - ١٢٦١٢٦

القاهرة، الطبعة األوىل القاهرة، الطبعة األوىل ١٣٧١١٣٧١هـ.هـ.



٥٠٨٥٠٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

اجلمعيـات التعاونيـة وأثرهـا عىل التنميـة يف االقتصاد اإلسـالمي مع التطبيق عـىل اجلمعيات اجلمعيـات التعاونيـة وأثرهـا عىل التنميـة يف االقتصاد اإلسـالمي مع التطبيق عـىل اجلمعيات  ١٢٧١٢٧ - -
التعاونية يف مرص واململكة العربية السعودية.التعاونية يف مرص واململكة العربية السعودية. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف االقتصاد رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف االقتصاد 
اإلسـالمي، إعـداد: أمحـد بن صالـح الغامـدي، وإرشاف د.حممـد عبد احلـي ود. أمحد فريد اإلسـالمي، إعـداد: أمحـد بن صالـح الغامـدي، وإرشاف د.حممـد عبد احلـي ود. أمحد فريد 

مصطفى، جامعة أم القر مصطفى، جامعة أم القر ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
د. عبد اهللا بن عبد العزيز اجلربين، منشـور يف د. عبد اهللا بن عبد العزيز اجلربين، منشـور يف  مجعية املوظفني وأحكامها يف الفقه اإلسـالمي.مجعية املوظفني وأحكامها يف الفقه اإلسـالمي. - - ١٢٨١٢٨

جملة البحوث اإلسالمية، العدد جملة البحوث اإلسالمية، العدد ٤٣٤٣.
د. عيل أمحد الندوي، رشكـة الراجحي املرصفية د. عيل أمحد الندوي، رشكـة الراجحي املرصفية  مجهـرة القواعد الفقهية يف املعامـالت املالية.مجهـرة القواعد الفقهية يف املعامـالت املالية. - - ١٢٩١٢٩

لالستثامر، الطبعة األوىل لالستثامر، الطبعة األوىل ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
للعالمة حممد أمني الشـهري بابـن عابدين للعالمة حممد أمني الشـهري بابـن عابدين  حاشـية ابـن عابدين رد املحتـار عىل الـدر املختار.حاشـية ابـن عابدين رد املحتـار عىل الـدر املختار. - - ١٣٠١٣٠
(١٢٨٢١٢٨٢هـ)، حتقيق: عبد املجيد طعمة احللبي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل هـ)، حتقيق: عبد املجيد طعمة احللبي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

للشيخ سليامن بن حممد البجريمي للشيخ سليامن بن حممد البجريمي  حاشـية البجريمي عىل املنهج املسمى التجريد لنفع العبيد.حاشـية البجريمي عىل املنهج املسمى التجريد لنفع العبيد. - - ١٣١١٣١
الشافعي، مطبعة احللبي الشافعي، مطبعة احللبي ١٣٦٩١٣٦٩هـ.هـ.

هـ) ومعه الرشح الكبري هـ) ومعه الرشح الكبري  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري.حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري. للعالمة حممد الدسوقي (للعالمة حممد الدسوقي (١٢٣٠١٢٣٠- - ١٣٢١٣٢
للعالمة أمحد الدردير، من مطبوعات عيسى البايب احللبي.للعالمة أمحد الدردير، من مطبوعات عيسى البايب احللبي.

هـ)، دار الفكر، هـ)، دار الفكر،  حاشـية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين.حاشـية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين. للشيخ عيل العدوي (ت:للشيخ عيل العدوي (ت:١١١٢١١١٢- - ١٣٣١٣٣
بريوت بريوت ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

للشـيخني شهاب الدين الرميل للشـيخني شهاب الدين الرميل  حاشـية قليويب وعمرية عىل رشح املحيل عىل منهاج الطالبني.حاشـية قليويب وعمرية عىل رشح املحيل عىل منهاج الطالبني. - - ١٣٤١٣٤
امللقب بعمرية، وشـهاب الدين أمحد بن سالمة القليويب، حتقيق: مكتب البحوث والدرسات امللقب بعمرية، وشـهاب الدين أمحد بن سالمة القليويب، حتقيق: مكتب البحوث والدرسات 

بدار الفكر، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل بدار الفكر، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
للعالمة عبد الرمحن بن حممد بن قاسـم العاصمي للعالمة عبد الرمحن بن حممد بن قاسـم العاصمي  حاشـيةالروض املربع رشح زاد املسـتقنع.حاشـيةالروض املربع رشح زاد املسـتقنع. - - ١٣٥١٣٥
احلنبيل (احلنبيل (١٣٩٢١٣٩٢هـ)، ومعه: الروض املربع للشـيخ منصور البهويت (هـ)، ومعه: الروض املربع للشـيخ منصور البهويت (١٠٥١١٠٥١هـ)، الطبعة الثانية هـ)، الطبعة الثانية 

١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
هــ) حققه: حممود مطرجي هــ) حققه: حممود مطرجي  احلـاوي الكبري.احلـاوي الكبري. لإلمام أيب احلسـن عيل بن حممد املاوردي (لإلمام أيب احلسـن عيل بن حممد املاوردي (٤٥٠٤٥٠- - ١٣٦١٣٦

وآخرون، دار الفكر، بريوت، وآخرون، دار الفكر، بريوت، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.



٥٠٩٥٠٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

توزيـع  وأسـاليب  الرشعـي  تأصيلهـا  اإلسـالمية  املصـارف   لـد االسـتثامرية  توزيـع احلسـابات  وأسـاليب  الرشعـي  تأصيلهـا  اإلسـالمية  املصـارف   لـد االسـتثامرية  احلسـابات  ١٣٧١٣٧ - -
أرباحها.أرباحها. بدر بن عيل الزامل، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل بدر بن عيل الزامل، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

عبد الرمحن صبحي عبد الرمحن صبحي  حكم اإلسـالم يف شـهادات االسـتثامر وصناديق التوفري وودائع البنوك.حكم اإلسـالم يف شـهادات االسـتثامر وصناديق التوفري وودائع البنوك. - - ١٣٨١٣٨
زعيرت، دار احلسن، عامن زعيرت، دار احلسن، عامن – – األردن، الطبعة األوىل األردن، الطبعة األوىل ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

د. صالح بن زابن املرزوقي البقمي، جملة د. صالح بن زابن املرزوقي البقمي، جملة  حكم االشرتاك يف رشكات تودع أو تقرض بفوائد.حكم االشرتاك يف رشكات تودع أو تقرض بفوائد. - - ١٣٩١٣٩
البحوث الفقهية املعارصة، العدد البحوث الفقهية املعارصة، العدد ٢١٢١.

د. حممد الزحييل، جملة الرشيعـة والقانون، جامعة د. حممد الزحييل، جملة الرشيعـة والقانون، جامعة  حكـم التأمني عىل الديون املشـكوك فيهـا.حكـم التأمني عىل الديون املشـكوك فيهـا. - - ١٤٠١٤٠
اإلمارات العربية املتحدة، العدد اإلمارات العربية املتحدة، العدد ٢١٢١.

للشـيخ عيل اخلفيف، املؤمتر السـابع ملجمع البحوث للشـيخ عيل اخلفيف، املؤمتر السـابع ملجمع البحوث  حكم الرشيعة عىل شـهادات االستثامر.حكم الرشيعة عىل شـهادات االستثامر. - - ١٤١١٤١
اإلسالمية.اإلسالمية.

أ.د.عيل أمحد أ.د.عيل أمحد  حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثامر يف الفقه اإلسـالمي واملجامع الثالثة.حكم ودائع البنوك وشـهادات االسـتثامر يف الفقه اإلسـالمي واملجامع الثالثة. - - ١٤٢١٤٢
السالوس، مكتبة دار القرآن بمرص ودار الثقافة بقطر، الطبعة الرابعة عرش السالوس، مكتبة دار القرآن بمرص ودار الثقافة بقطر، الطبعة الرابعة عرش ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

د. يوسـف الشـبييل، دار د. يوسـف الشـبييل، دار  اخلدمـات االسـتثامرية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسـالمي.اخلدمـات االسـتثامرية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسـالمي. - - ١٤٣١٤٣
ابن  اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل ابن  اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

د. أمحد بن حممد كليب، د. أمحد بن حممد كليب،  اخلسـارة مفهومها ومعايري احتسـاهبا وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسـالمي.اخلسـارة مفهومها ومعايري احتسـاهبا وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسـالمي. - - ١٤٤١٤٤
دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

تأليـف: عـيل حيدر، حتقيـق: فهمي احلسـيني، دار الكتب تأليـف: عـيل حيدر، حتقيـق: فهمي احلسـيني، دار الكتب  درر احلـكام رشح جملـة األحكام.درر احلـكام رشح جملـة األحكام. - - ١٤٥١٤٥
العلمية، بريوت العلمية، بريوت ١٤١١١٤١١هـ.هـ.

أمحد شـمس الدين خفاجي، مطبوع ضمن أمحد شـمس الدين خفاجي، مطبوع ضمن  دور الترشيـع التعاوين يف تطوير احلركة التعاونية.دور الترشيـع التعاوين يف تطوير احلركة التعاونية. - - ١٤٦١٤٦
أبحاث املؤمتر الدويل: التعاونيات والتنمية يف مرص والعامل العريب الواقع واآلمال يف الفرتة من أبحاث املؤمتر الدويل: التعاونيات والتنمية يف مرص والعامل العريب الواقع واآلمال يف الفرتة من 

٢٧٢٧ – – ٢٨٢٨ حمرم  حمرم ١٤٢٦١٤٢٦هـ، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر.هـ، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر.
حسـن منصور، مطبوع حسـن منصور، مطبوع  دور الترشيع يف إزالة معوقات العمل التعاوين يف مرص والعامل العريب.دور الترشيع يف إزالة معوقات العمل التعاوين يف مرص والعامل العريب. - - ١٤٧١٤٧
ضمـن أبحـاث املؤمتر الـدويل: التعاونيـات والتنمية يف مرص والعـامل العريب الواقـع واآلمال ضمـن أبحـاث املؤمتر الـدويل: التعاونيـات والتنمية يف مرص والعـامل العريب الواقـع واآلمال 
يف الفـرتة مـن يف الفـرتة مـن ٢٧٢٧ – – ٢٨٢٨ حمـرم  حمـرم ١٤٢٦١٤٢٦هــ، مركز صالح كامـل لالقتصاد اإلسـالمي، جامعة هــ، مركز صالح كامـل لالقتصاد اإلسـالمي، جامعة 

األزهر.األزهر.



٥١٠٥١٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

هــ)، حتقيـق: حممد حجي هــ)، حتقيـق: حممد حجي  الذخرية.الذخرية. لإلمـام شـهاب الديـن أمحد بـن إدريـس القرايف (لإلمـام شـهاب الديـن أمحد بـن إدريـس القرايف (٦٨٤٦٨٤- - ١٤٨١٤٨
وآخرين، دار الغرب، بريوت، وآخرين، دار الغرب، بريوت، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

هــ)، حتقيق: هــ)، حتقيق:  الذيـل عـىل طبقـات احلنابلة.الذيـل عـىل طبقـات احلنابلة. لإلمـام عبد الرمحـن بـن أمحـد بن رجـب (لإلمـام عبد الرمحـن بـن أمحـد بن رجـب (٧٩٥٧٩٥- - ١٤٩١٤٩
د.  عبد الرمحن العثيمني، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل د.  عبد الرمحن العثيمني، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

د. عبد اهللا بن حممد السـعيدي، دار طيبـة، الرياض، د. عبد اهللا بن حممد السـعيدي، دار طيبـة، الرياض،  الربـا يف املعامـالت املرصفية املعـارصة.الربـا يف املعامـالت املرصفية املعـارصة. - - ١٥٠١٥٠
الطبعة الثانية الطبعة الثانية ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

د. عمر بن عبد العزيز املرتك. اعتنى به د. عمر بن عبد العزيز املرتك. اعتنى به  الربا واملعامالت املرصفية يف نظر الرشيعة اإلسـالمية.الربا واملعامالت املرصفية يف نظر الرشيعة اإلسـالمية. - - ١٥١١٥١
الشيخ بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة الشيخ بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

هـ)، ومعه املنهاج السـوي هـ)، ومعه املنهاج السـوي  روضـة الطالبني.روضـة الطالبني. لإلمام أيب زكريـا حييى بن رشف النووي (لإلمام أيب زكريـا حييى بن رشف النووي (٦٧٦٦٧٦- - ١٥٢١٥٢
يف ترمجـة اإلمـام النـووي ومنتقى الينبوع فيـام زاد عىل الروضـة من الفـروع، للحافظ جالل يف ترمجـة اإلمـام النـووي ومنتقى الينبوع فيـام زاد عىل الروضـة من الفـروع، للحافظ جالل 
الدين السـيوطي (الدين السـيوطي (٩١١٩١١هــ) حتقيق: عادل عبد املوجـود وعيل معـوض، دار الكتب العلمية، هــ) حتقيق: عادل عبد املوجـود وعيل معـوض، دار الكتب العلمية، 

١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
هــ)، ومعـه التعليقـات الرضية عىل هــ)، ومعـه التعليقـات الرضية عىل  الروضـة الندية.الروضـة الندية. للعالمـة صديـق حسـن خان (للعالمـة صديـق حسـن خان (١٣٠٧١٣٠٧- - ١٥٣١٥٣
الروضـة الندية للشـيخ نـارص الديـن األلباين، حتقيـق: عيل حسـن عبد احلميد األثـري، دار الروضـة الندية للشـيخ نـارص الديـن األلباين، حتقيـق: عيل حسـن عبد احلميد األثـري، دار 

ابن  عفان، القاهرة، الطبعة األوىل ابن  عفان، القاهرة، الطبعة األوىل ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
هـ) مطبوع هـ) مطبوع  الزاهـر يف غريـب ألفاظ الشـافعي.الزاهـر يف غريـب ألفاظ الشـافعي. أليب منصور حممد بـن أمحد األزهـري (أليب منصور حممد بـن أمحد األزهـري (٣٧٠٣٧٠- - ١٥٤١٥٤

ا باحلاوي الكبري بتحقيق: شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بريوت، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ. ا باحلاوي الكبري بتحقيق: شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بريوت، ملحقً ملحقً
هـ) اعتنى به الشـيخ هـ) اعتنى به الشـيخ  زوائـد ابن ماجه عىل الكتب اخلمسة.زوائـد ابن ماجه عىل الكتب اخلمسة. للشـيخ أمحد البوصريي (تللشـيخ أمحد البوصريي (ت٨٤٠٨٤٠- - ١٥٥١٥٥

حممد خمتار حسني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل حممد خمتار حسني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
للشـيخ العالمة حممد بن إسـامعيل للشـيخ العالمة حممد بن إسـامعيل  سـبل السـالم رشح بلـوغ املـرام من مجـع أدلـة األحكام.سـبل السـالم رشح بلـوغ املـرام من مجـع أدلـة األحكام. - - ١٥٦١٥٦
الصنعـاين (الصنعـاين (١١٨٢١١٨٢هــ)، حتقيـق: فواز زمـيل وإبراهيم اجلمـل، دار الكتاب العـريب، بريوت، هــ)، حتقيـق: فواز زمـيل وإبراهيم اجلمـل، دار الكتاب العـريب، بريوت، 

الطبعة احلادية عرشة الطبعة احلادية عرشة ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
هـ) ومعه رشح الشـيخ هـ) ومعه رشح الشـيخ  سـنن ابـن ماجه.سـنن ابـن ماجه. لإلمـام حممد بن يزيـد القزوينـي ابن ماجـه (لإلمـام حممد بن يزيـد القزوينـي ابن ماجـه (٢٧٣٢٧٣- - ١٥٧١٥٧

السندي، حتقيق: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة السندي، حتقيق: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.



٥١١٥١١

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

هـ) ومعه عون املعبود هـ) ومعه عون املعبود  سنن أيب داود.سنن أيب داود. لإلمام أيب داود سليامن بن الشعث السجستاين (تلإلمام أيب داود سليامن بن الشعث السجستاين (ت٢٧٥٢٧٥- - ١٥٨١٥٨
لشـمس احلق العظيم آبادي، وهتذيب السـنن لإلمام ابن القيم، دار الكتب العلمية، بريوت، لشـمس احلق العظيم آبادي، وهتذيب السـنن لإلمام ابن القيم، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، الطبعة األوىل لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
هــ)، وبذيله التعليـق املغني هــ)، وبذيله التعليـق املغني  سـنن الدراقطني.سـنن الدراقطني. للحفـاظ عـيل بن عمـر الدارقطنـي (للحفـاظ عـيل بن عمـر الدارقطنـي (٣٨٥٣٨٥- - ١٥٩١٥٩
عـىل الدارقطنـي للمحدث حممد شـمس احلق العظيم آبـادي (عـىل الدارقطنـي للمحدث حممد شـمس احلق العظيم آبـادي (١٣٢٩١٣٢٩هـ)، حققه: شـعيب هـ)، حققه: شـعيب 
األرنؤوط وآخرون، بإرشاف د. عبد اهللا الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بريوت، الطبعة األوىل األرنؤوط وآخرون، بإرشاف د. عبد اهللا الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بريوت، الطبعة األوىل 

١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
هـ)، وهبامشه اجلوهر هـ)، وهبامشه اجلوهر  السـنن الكرب.السـنن الكرب. لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسـني البيهقي (لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسـني البيهقي (٤٥٨٤٥٨- - ١٦٠١٦٠

النقي البن الرتكامين، دار املعرفة، بريوت.النقي البن الرتكامين، دار املعرفة، بريوت.
هـ) وهبامشه رشح احلافظ هـ) وهبامشه رشح احلافظ  سنن النسائي (املجتبى).سنن النسائي (املجتبى). لإلمام أمحد بن شعيب النسائي (تلإلمام أمحد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣٣٠٣- - ١٦١١٦١
جالل الدين السـيوطي وحاشـية الشـيخ السندي، حتقيق الشـيخ: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة جالل الدين السـيوطي وحاشـية الشـيخ السندي، حتقيق الشـيخ: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة 

املطبوعات اإلسالمية بحلب، الطبعة الثالثة املطبوعات اإلسالمية بحلب، الطبعة الثالثة ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
هـ)، حتقيق: شـعيب هـ)، حتقيق: شـعيب  سـري أعـالم النبالء.سـري أعـالم النبالء. للحافـظ حممد بـن أمحد بن عثـامن الذهبـي (للحافـظ حممد بـن أمحد بن عثـامن الذهبـي (٧٤٨٧٤٨- - ١٦٢١٦٢

األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة التاسعة األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة التاسعة ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.
حممود عبد الكريم أمحد ارشـيد، دار حممود عبد الكريم أمحد ارشـيد، دار  الشـامل يف معامـالت وعمليـات املصارف اإلسـالمية.الشـامل يف معامـالت وعمليـات املصارف اإلسـالمية. - - ١٦٣١٦٣

النفائس، عامن، األردن، الطبعة األوىل النفائس، عامن، األردن، الطبعة األوىل ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
د. حممد القري، بحث منشور يف جملة دراسات د. حممد القري، بحث منشور يف جملة دراسات  الشخصية االعتبارية ذات املسؤولية املحدودة.الشخصية االعتبارية ذات املسؤولية املحدودة. - - ١٦٤١٦٤

اقتصادية إسالمية، العدد الثاين اقتصادية إسالمية، العدد الثاين ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
دراسة فقهية، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف دراسة فقهية، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف  الشـخصية احلكمية للرشكات املعارصة.الشـخصية احلكمية للرشكات املعارصة. - - ١٦٥١٦٥
الفقـه، إعداد: أمحد بن حممـد الرزين، إرشاف: د. أمحد الدريويش الفقـه، إعداد: أمحد بن حممـد الرزين، إرشاف: د. أمحد الدريويش ١٤٢٥١٤٢٥هـ، من قسـم الفقه هـ، من قسـم الفقه 

بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
للعالمة هبـاء الدين عبد اهللا بن عقيـل املرصي، ومعه للعالمة هبـاء الدين عبد اهللا بن عقيـل املرصي، ومعه  رشح ابـن عقيـل عىل ألفية ابـن مالك.رشح ابـن عقيـل عىل ألفية ابـن مالك. - - ١٦٦١٦٦
منحـة اجلليـل بتحقيـق رشح ابـن عقيل ملحمـد حميي الديـن عبد احلميـد، املكتبـة العرصية، منحـة اجلليـل بتحقيـق رشح ابـن عقيل ملحمـد حميي الديـن عبد احلميـد، املكتبـة العرصية، 

بريوت، بريوت، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.



٥١٢٥١٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

للشـيخ شـمس للشـيخ شـمس  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل.رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل. - - ١٦٧١٦٧
الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش احلنبيل (الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش احلنبيل (٧٧٢٧٧٢هـ)، حتقيق الشـيخ: عبد اهللا اجلربين، دار أويل هـ)، حتقيق الشـيخ: عبد اهللا اجلربين، دار أويل 

النهى، بريوت، الطبعة الثانية النهى، بريوت، الطبعة الثانية ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
للشـيخ أمحـد الزرقا، اعتنى هبـا مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشـق، للشـيخ أمحـد الزرقا، اعتنى هبـا مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشـق،  رشح القواعـد الفقهية.رشح القواعـد الفقهية. - - ١٦٨١٦٨

الطبعة السادسة الطبعة السادسة ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
هـ) هـ)  الـرشح الكبري.الـرشح الكبري. للشـيخ شـمس الدين أيب الفـرج عبد الرمحن بـن حممد بن قدامـة (للشـيخ شـمس الدين أيب الفـرج عبد الرمحن بـن حممد بن قدامـة (٦٨٢٦٨٢- - ١٦٩١٦٩
مطبـوع مـع املقنـع واإلنصاف حتقيـق: د. عبـد اهللا الرتكـي، من مطبوعـات وزارة الشـؤون مطبـوع مـع املقنـع واإلنصاف حتقيـق: د. عبـد اهللا الرتكـي، من مطبوعـات وزارة الشـؤون 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
للعالمة حممد بـن أمحد الفتوحـي احلنبيل للعالمة حممد بـن أمحد الفتوحـي احلنبيل  رشح الكوكـب املنـري املسـمى بمختـرص التحرير.رشح الكوكـب املنـري املسـمى بمختـرص التحرير. - - ١٧٠١٧٠
املعـروف بابـن النجـار (املعـروف بابـن النجـار (٩٧٢٩٧٢هـ)، حتقيـق: د. حممـد الزحييل، ود. نزيـه محاد، توزيـع وزارة هـ)، حتقيـق: د. حممـد الزحييل، ود. نزيـه محاد، توزيـع وزارة 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
لفضيلة الشـيخ حممد بن صالح العثيمـني، دار ابن اجلوزي، لفضيلة الشـيخ حممد بن صالح العثيمـني، دار ابن اجلوزي،  الرشح املمتع عىل زاد املسـتقنع.الرشح املمتع عىل زاد املسـتقنع. - - ١٧١١٧١

الدمام، الطبعة األوىل الدمام، الطبعة األوىل ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
للشـيخ حممد بـن قاسـم الرصـاع، املكتبـة العلمية، الطبعـة األوىل للشـيخ حممد بـن قاسـم الرصـاع، املكتبـة العلمية، الطبعـة األوىل  رشح حـدود ابـن عرفة.رشح حـدود ابـن عرفة. - - ١٧٢١٧٢

١٣٥٠١٣٥٠هـ.هـ.
من أمايل العالمة عبد الرمحن بن نارص السـعدي، حتقيق: أنس العقيل، من أمايل العالمة عبد الرمحن بن نارص السـعدي، حتقيق: أنس العقيل،  رشح عمدة األحكام.رشح عمدة األحكام. - - ١٧٣١٧٣

تقديم العالمة عبد اهللا بن عقيل، دار النوادر، دمشق، الطبعة األوىل تقديم العالمة عبد اهللا بن عقيل، دار النوادر، دمشق، الطبعة األوىل ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
هـ)، هـ)،  رشح خمتـرص الروضة.رشح خمتـرص الروضة. للعالمـة نجم الدين سـليامن بـن عبد القوي الطـويف (ت:للعالمـة نجم الدين سـليامن بـن عبد القوي الطـويف (ت:٧١٦٧١٦- - ١٧٤١٧٤
حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، توزيع وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد، حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، توزيع وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
للعالمـة منصور بن يونس للعالمـة منصور بن يونس  رشح منتهـى اإلرادات املسـمى دقائـق أويل النهى بـرشح املنتهى.رشح منتهـى اإلرادات املسـمى دقائـق أويل النهى بـرشح املنتهى. - - ١٧٥١٧٥
البهـويت (البهـويت (١٠٥١١٠٥١هــ)، حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، الطبعة األوىل هــ)، حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، الطبعة األوىل 

١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
هــ)، عامل الكتب، الطبعة األوىل هــ)، عامل الكتب، الطبعة األوىل  رشح منتهى اإلرادات.رشح منتهى اإلرادات. للشـيخ منصور البهويت (ت:للشـيخ منصور البهويت (ت:١١٥١١١٥١- - ١٧٦١٧٦

١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.



٥١٣٥١٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

حممد بن إبراهيم املوسـى، تقديم الشـيخ: مناع حممد بن إبراهيم املوسـى، تقديم الشـيخ: مناع  رشكات األشـخاص بـني الرشيعة والقانون.رشكات األشـخاص بـني الرشيعة والقانون. - - ١٧٧١٧٧
القطان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، القطان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

دراسـة مقارنـة، د. فوزي حممد سـامي، دار دراسـة مقارنـة، د. فوزي حممد سـامي، دار  الـرشكات التجاريـة األحـكام العامة واخلاصة.الـرشكات التجاريـة األحـكام العامة واخلاصة. - - ١٧٨١٧٨
الثقافة للنرش والتوزيع، عامن- األردن، الطبعة األوىل الثقافة للنرش والتوزيع، عامن- األردن، الطبعة األوىل ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

م.م. الرشكات التجارية.الرشكات التجارية. د. أمحد حممد حمرز، القاهرة، د. أمحد حممد حمرز، القاهرة، ٢٠٠٠٢٠٠٠- - ١٧٩١٧٩
د. عيل يونس، دار الفكر العريب.د. عيل يونس، دار الفكر العريب. الرشكات التجارية.الرشكات التجارية. - - ١٨٠١٨٠

م.م. الرشكات التجارية.الرشكات التجارية. د. مصطفى كامل طه، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، د. مصطفى كامل طه، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ٢٠٠٥٢٠٠٥- - ١٨١١٨١
د. عبد العزيز عزت اخلياط، مؤسسـة د. عبد العزيز عزت اخلياط، مؤسسـة  الـرشكات يف الرشيعة اإلسـالمية والقانـون الوضعي.الـرشكات يف الرشيعة اإلسـالمية والقانـون الوضعي. - - ١٨٢١٨٢

الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.
الشيخ عيل اخلفيف، دار الفكر العريب، القاهرة، الشيخ عيل اخلفيف، دار الفكر العريب، القاهرة،  الرشكات يف الفقه اإلسالمي بحوث مقارنة.الرشكات يف الفقه اإلسالمي بحوث مقارنة. - - ١٨٣١٨٣

١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
دراسـة مقارنة، د. رشـاد خليـل، دار الرشـيد، الطبعة الثالثة دراسـة مقارنة، د. رشـاد خليـل، دار الرشـيد، الطبعة الثالثة  الـرشكات يف الفقه اإلسالمي.الـرشكات يف الفقه اإلسالمي. - - ١٨٤١٨٤

١٤٠١١٤٠١هـ.هـ.
دراسة مقارنة بالفقه. د. صالح بن زابن املرزوقي البقمي، دراسة مقارنة بالفقه. د. صالح بن زابن املرزوقي البقمي،  رشكة املسامهة يف النظام السعودي.رشكة املسامهة يف النظام السعودي. - - ١٨٥١٨٥

جامعة أم القر، مكة املكرمة، جامعة أم القر، مكة املكرمة، ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.
صحيح اإلمام مسـلم املسـمى املسند الصحيح املخترص من السـنن بنقل العدل عن العدل عن صحيح اإلمام مسـلم املسـمى املسند الصحيح املخترص من السـنن بنقل العدل عن العدل عن  ١٨٦١٨٦ - -
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. لإلمام مسـلم بن احلجاج القشـريي النيسـابوري (تلإلمام مسـلم بن احلجاج القشـريي النيسـابوري (ت٢٦١٢٦١هــ)، نرشه حممد هــ)، نرشه حممد 
زهري  بن نارص النارص، دار املنهاج بجدة ودار طوق النجاة ببريوت، الطبعة األوىل زهري  بن نارص النارص، دار املنهاج بجدة ودار طوق النجاة ببريوت، الطبعة األوىل ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
اجلامع املسـند الصحيح املخترص، من أمور رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه اجلامع املسـند الصحيح املخترص، من أمور رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه  صحيح البخاري املسـمى.صحيح البخاري املسـمى. - - ١٨٧١٨٧
وأيامه: لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري (وأيامه: لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري (١٩٤١٩٤ – – ٢٥٦٢٥٦هـ)، اعتنى به زهري بن نارص النارص، هـ)، اعتنى به زهري بن نارص النارص، 

دار طوق النجاة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل دار طوق النجاة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
للعالمة حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، للعالمة حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع،  صحيح سـنن النسـائي.صحيح سـنن النسـائي. - - ١٨٨١٨٨

الرياض، الطبعة األوىل الرياض، الطبعة األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
هـ)، حتقيق: حممود فاخوري، هـ)، حتقيق: حممود فاخوري،  صفـة الصفوة.صفـة الصفوة. للعالمة عبد الرمحن بن عيل بن اجلـوزي (للعالمة عبد الرمحن بن عيل بن اجلـوزي (٥٩٧٥٩٧- - ١٨٩١٨٩

ود. حممد رواس قلعه جي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية ود. حممد رواس قلعه جي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية ١٣٩٩١٣٩٩هـ.هـ.



٥١٤٥١٤

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

حامد بن حسـن مـرية، دار امليامن، الرياض، حامد بن حسـن مـرية، دار امليامن، الرياض،  صكوك اإلجارة دراسـة فقهية تأصيلية تطبيقية.صكوك اإلجارة دراسـة فقهية تأصيلية تطبيقية. - - ١٩٠١٩٠
الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.

د. عز الدين حممد خوجـة، مراجعة د. عبد السـتار أبو غدة، د. عز الدين حممد خوجـة، مراجعة د. عبد السـتار أبو غدة،  صناديـق االسـتثامر اإلسـالمية.صناديـق االسـتثامر اإلسـالمية. - - ١٩١١٩١
جمموعة دلة الربكة، الطبعة األوىل جمموعة دلة الربكة، الطبعة األوىل ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

دراسـة فقهية تطبيقية، د. حسـن بـن غالب دائلة، دار كنوز إشـبيليا، دراسـة فقهية تطبيقية، د. حسـن بـن غالب دائلة، دار كنوز إشـبيليا،  الصناديـق االستثامرية.الصناديـق االستثامرية. - - ١٩٢١٩٢
الرياض، الطبعة األوىل الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

د. أمحد سعيد حو، دار ابن حزم، د. أمحد سعيد حو، دار ابن حزم،  صور التحايل عىل الربا وحكمها يف الرشيعة اإلسـالمية.صور التحايل عىل الربا وحكمها يف الرشيعة اإلسـالمية. - - ١٩٣١٩٣
بريوت، الطبعة األوىل بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

الشـيخ عبد الرمحن الـدورسي، الطبعة األوىل الشـيخ عبد الرمحن الـدورسي، الطبعة األوىل  الصـوم مدرسـة تريب الـروح وتقـوي اإلرادة.الصـوم مدرسـة تريب الـروح وتقـوي اإلرادة. - - ١٩٤١٩٤
١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

د. عمر مصطفى إسـامعيل، دار د. عمر مصطفى إسـامعيل، دار  ضامنات االسـتثامر يف الفقه اإلسـالمي وتطبيقاهتا املعارصة.ضامنات االسـتثامر يف الفقه اإلسـالمي وتطبيقاهتا املعارصة. - - ١٩٥١٩٥
النفائس، عامن النفائس، عامن – – األردن، الطبعة األوىل األردن، الطبعة األوىل ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

هـ)، حتقيق: هـ)، حتقيق:  طبقات الشافعية الكرب.طبقات الشافعية الكرب. للعالمة تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي (للعالمة تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي (٧٧١٧٧١- - ١٩٦١٩٦
د. حممود الطناحي، ود. عبد الفتاح احللو، دار هجر، الطبعة الثانية د. حممود الطناحي، ود. عبد الفتاح احللو، دار هجر، الطبعة الثانية ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

 ،( ،( طرح التثريب يف رشح التقريب.طرح التثريب يف رشح التقريب. للعالمة عبد الرحيم العراقي (للعالمة عبد الرحيم العراقي (٨٠٦٨٠٦) وابنه أيب زرعة () وابنه أيب زرعة (٨٢٦٨٢٦- - ١٩٧١٩٧
حتقيق: عبد القادر عيل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل حتقيق: عبد القادر عيل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

للشـيخ عمر بن حممد بن أمحد النسـفي، املطبعـة العامرة ومكتبـة املثنى، بغداد للشـيخ عمر بن حممد بن أمحد النسـفي، املطبعـة العامرة ومكتبـة املثنى، بغداد  طلبـة الطلبة.طلبـة الطلبة. - - ١٩٨١٩٨
١٣١١١٣١١هـ.هـ.

دراسـة نظريـة تأصيلية تطبيقية، دراسـة نظريـة تأصيلية تطبيقية،  العـرف حجيتـه وأثره يف فقه املعامـالت املالية عند احلنابلة.العـرف حجيتـه وأثره يف فقه املعامـالت املالية عند احلنابلة. - - ١٩٩١٩٩
عـادل بـن عبد القـادر ويل قوته، تقديم الشـيخ عبـد اهللا بن بيـه وآخرين، املكتبـة املكية، مكة عـادل بـن عبد القـادر ويل قوته، تقديم الشـيخ عبـد اهللا بن بيـه وآخرين، املكتبـة املكية، مكة 

املكرمة، الطبعة األوىل املكرمة، الطبعة األوىل ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
للعالمة جالل الدين عبد اهللا بن نجم بن شـاس للعالمة جالل الدين عبد اهللا بن نجم بن شـاس  عقـد اجلواهر الثمينـة يف مذهب عامل املدينة.عقـد اجلواهر الثمينـة يف مذهب عامل املدينة. - - ٢٠٠٢٠٠

(٦١٦٦١٦هـ) حتقيق: د. محيد بن حممد حلمر، دار الغرب، بريوت، الطبعة األوىل هـ) حتقيق: د. محيد بن حممد حلمر، دار الغرب، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
د. نزيه محاد، دار القلم، دمشق، د. نزيه محاد، دار القلم، دمشق،  عقد القرض يف الرشيعة اإلسالمية «عرض منهجي مقارن».عقد القرض يف الرشيعة اإلسالمية «عرض منهجي مقارن». - - ٢٠١٢٠١

والدار الشامية، بريوت، الطبعة األوىل والدار الشامية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤١١١٤١١هـ.هـ.



٥١٥٥١٥

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتواره يف الفقه، إعداد: عبد الرمحن  بن رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتواره يف الفقه، إعداد: عبد الرمحن  بن  العقد املايل دراسة تأصيلية.العقد املايل دراسة تأصيلية. - - ٢٠٢٢٠٢
صالح احلجي، إرشاف د. صالح السدالن، صالح احلجي، إرشاف د. صالح السدالن، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.

دراسـة تأصيلية تطبيقية. د. حامد بن حسن دراسـة تأصيلية تطبيقية. د. حامد بن حسن  عقود التمويل املسـتجدة يف املصارف اإلسالمية.عقود التمويل املسـتجدة يف املصارف اإلسالمية. - - ٢٠٣٢٠٣
مرية، دار امليامن، الرياض، الطبعة األوىل مرية، دار امليامن، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

د.  عيل د.  عيل  ا ألحكام قانون التجارة رقم (١٧١٧) لسنة ) لسنة ١٩٩٩١٩٩٩م.م. - - ٢٠٤٢٠٤ ا ألحكام قانون التجارة رقم (العقود وعمليات البنوك التجارية وفقً العقود وعمليات البنوك التجارية وفقً
البارودي، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، البارودي، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ٢٠٠١٢٠٠١م.م.

د.  عيل د.  عيل  عمليات البنوك من الوجهة القانونية يف قانون التجارة اجلديد وترشيعات البالد العربية.عمليات البنوك من الوجهة القانونية يف قانون التجارة اجلديد وترشيعات البالد العربية. - - ٢٠٥٢٠٥
مجال الدين عوض، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، الطبعة الثالثة مجال الدين عوض، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، الطبعة الثالثة ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

د. عبد الكريم بن حممد السامعيل، دار كنوز د. عبد الكريم بن حممد السامعيل، دار كنوز  العموالت املرصفية حقيقتها وأحكامها الفقهية.العموالت املرصفية حقيقتها وأحكامها الفقهية. - - ٢٠٦٢٠٦
إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

هـ)، حتقيق: هـ)، حتقيق:  غياث األمم يف التياث الظلم (الغياثي).غياث األمم يف التياث الظلم (الغياثي). إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويني (إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويني (٤٧٨٤٧٨- - ٢٠٧٢٠٧
د. مصطفى حلمي، ود. فؤاد أمحد، دار الزاحم ومؤسسة الريان، الطبعة األوىل د. مصطفى حلمي، ود. فؤاد أمحد، دار الزاحم ومؤسسة الريان، الطبعة األوىل ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

د. خالد بن عبد الرمحن املشـعل، جملة البحوث د. خالد بن عبد الرمحن املشـعل، جملة البحوث  الفائدة والربا، شـبهات وتربيـرات معارصة.الفائدة والربا، شـبهات وتربيـرات معارصة. - - ٢٠٨٢٠٨
الفقهية املعارصة، العدد الثامنون الفقهية املعارصة، العدد الثامنون ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.

جاد احلق عيل جاد احلق، كتـاب األهرام، العدد جاد احلق عيل جاد احلق، كتـاب األهرام، العدد  الفتاو اإلسـالمية يف القضايـا االقتصادية.الفتاو اإلسـالمية يف القضايـا االقتصادية. - - ٢٠٩٢٠٩
الرابع عرش الرابع عرش ١٩٨٩١٩٨٩م.م.

دلة الربكة. مجع د. عبد الستار أبو غدة، وأمحد حميي الدين.دلة الربكة. مجع د. عبد الستار أبو غدة، وأمحد حميي الدين. الفتاو االقتصادية،الفتاو االقتصادية، - - ٢١٠٢١٠
بيت التمويل الكويتي.بيت التمويل الكويتي. الفتاو الرشعية يف املسائل االقتصادية.الفتاو الرشعية يف املسائل االقتصادية. - - ٢١١٢١١

هـ.هـ. الفتاو الفقهية الكرب.الفتاو الفقهية الكرب. أمحد بن عيل بن حجر اهليتمي، دار الفكر، أمحد بن عيل بن حجر اهليتمي، دار الفكر، ١٤٠٣١٤٠٣- - ٢١٢٢١٢
لشـيخ اإلسـالم تقـي الديـن أيب العبـاس أمحـد بـن عبد احلليم بـن تيمية لشـيخ اإلسـالم تقـي الديـن أيب العبـاس أمحـد بـن عبد احلليم بـن تيمية  ٢١٣٢١٣ - - .الكرب الفتـاو.الكرب الفتـاو

(ت:(ت:٧٢٨٧٢٨هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.
مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق الدويش، مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق الدويش،  فتـاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.فتـاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. - - ٢١٤٢١٤

الطبعة الثانية الطبعة الثانية ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
للشـيخ نظـام ومجاعـة مـن علـامء اهلنـد، دار الفكر، مـرص، الطبعـة الثانية للشـيخ نظـام ومجاعـة مـن علـامء اهلنـد، دار الفكر، مـرص، الطبعـة الثانية  الفتـاو اهلندية.الفتـاو اهلندية. - - ٢١٥٢١٥

١٤١١١٤١١هـ.هـ.



٥١٦٥١٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

بنك السودان املركزي، بنك السودان املركزي،  فتاو اهليئة العليا للرقابة الرشعية للجهاز املرصيف واملؤسسات املالية.فتاو اهليئة العليا للرقابة الرشعية للجهاز املرصيف واملؤسسات املالية. - - ٢١٦٢١٦
الطبعة األوىل الطبعة األوىل ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

مجع وترتيب د. عبد الستار أبو غدة، وعز الدين مجع وترتيب د. عبد الستار أبو غدة، وعز الدين  فتاو ندوات الربكة (فتاو ندوات الربكة (١٤٠٣١٤٠٣ – – ١٤١٧١٤١٧هـ).هـ). - - ٢١٧٢١٧
خوجة، جمموعة دلة الربكة، جدة، الطبعة اخلامسة، خوجة، جمموعة دلة الربكة، جدة، الطبعة اخلامسة، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

مجع وترتيب حممد بن عبد الرمحن  بن مجع وترتيب حممد بن عبد الرمحن  بن  فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ.فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ. - - ٢١٨٢١٨
قاسم، الطبعة الثانية.قاسم، الطبعة الثانية.

للشيخ حممود شلتوت، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة السابعة عرشة.للشيخ حممود شلتوت، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة السابعة عرشة. ٢١٩٢١٩ - - .الفتاو.الفتاو
هـ)، حتقيق هـ)، حتقيق  فتح الباري برشح صحيح البخاري.فتح الباري برشح صحيح البخاري. لإلمام احلافظ أمحد بن حجر (لإلمام احلافظ أمحد بن حجر (٧٧٣٧٧٣ – – ٨٥٢٨٥٢- - ٢٢٠٢٢٠
الشـيخ: عبد العزيـز بن بـاز وحممد فـؤاد عبد الباقي وحمب الديـن اخلطيب، مكتبـة الرياض الشـيخ: عبد العزيـز بن بـاز وحممد فـؤاد عبد الباقي وحمب الديـن اخلطيب، مكتبـة الرياض 

احلديثة.احلديثة.
للعالمة حممد بن عيل الشوكاين للعالمة حممد بن عيل الشوكاين  فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسـري.فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسـري. - - ٢٢١٢٢١

(١٢٥٠١٢٥٠هـ)، مؤسسة الريان، بريوت، الطبعة الثانية هـ)، مؤسسة الريان، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
للعالمة كامل الدين حممد بن عبد الواحد السـيوايس املعروف بابن اهلامم احلنفي للعالمة كامل الدين حممد بن عبد الواحد السـيوايس املعروف بابن اهلامم احلنفي  فتـح القدير.فتـح القدير. - - ٢٢٢٢٢٢
(٨٦١٨٦١هـ)، ومعه: العناية عىل اهلداية للشـيخ حممد البابريت (هـ)، ومعه: العناية عىل اهلداية للشـيخ حممد البابريت (٧٨٦٧٨٦هـ)، مطبعة مصطفى البايب هـ)، مطبعة مصطفى البايب 

احللبي، الطبعة األوىل احللبي، الطبعة األوىل ١٣٨٩١٣٨٩هـ.هـ.
هــ)، دار هــ)، دار  فتـح الوهاب بـرشح منهـاج الطالب.فتـح الوهاب بـرشح منهـاج الطالب. للعالمـة زكريا بن حممـد األنصاري (للعالمـة زكريا بن حممـد األنصاري (٩٢٦٩٢٦- - ٢٢٣٢٢٣

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
هـ) وهبامشـه هتذيب الفروق والقواعد السـنية يف األرسار هـ) وهبامشـه هتذيب الفروق والقواعد السـنية يف األرسار  الفروق.الفروق. لإلمام القرايف (ت:لإلمام القرايف (ت:٦٨٤٦٨٤- - ٢٢٤٢٢٤
الفقهيـة للشـيخ حممد املالكي، دار عامل الكتب، توزيع وزارة الشـؤول اإلسـالمية واألوقاف الفقهيـة للشـيخ حممد املالكي، دار عامل الكتب، توزيع وزارة الشـؤول اإلسـالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
هـ) هـ)  الفروق.الفروق. لإلمـام شـهاب الدين أيب العبـاس أمحد بن إدريـس القرايف املالكـي (ت:لإلمـام شـهاب الدين أيب العبـاس أمحد بن إدريـس القرايف املالكـي (ت:٦٨٤٦٨٤- - ٢٢٥٢٢٥
وبحاشـيته: إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق للعالمة ابن الشـاط (ت:وبحاشـيته: إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق للعالمة ابن الشـاط (ت:٧٢٣٧٢٣هـ)، حتقيق: عمر هـ)، حتقيق: عمر 

حسن القيام، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل حسن القيام، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
د.  وهبة د.  وهبة  الفقه اإلسالمي وأدلته الشامل لألدلة الرشعية واآلرء املذهبية وأهم النظريات الفقهية.الفقه اإلسالمي وأدلته الشامل لألدلة الرشعية واآلرء املذهبية وأهم النظريات الفقهية. - - ٢٢٦٢٢٦

الزحييل، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية الزحييل، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.



٥١٧٥١٧

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

د.يوسف القرضاوي، د.يوسف القرضاوي،  فقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنة.فقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنة. - - ٢٢٧٢٢٧
مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة العرشون مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة العرشون ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.

هـ.هـ. فقه املعامالت املالية.فقه املعامالت املالية. د. رفيق يونس املرصي، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل د. رفيق يونس املرصي، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل ١٤٢٦١٤٢٦- - ٢٢٨٢٢٨
أ.د. خالد بن عيل املشـيقح، مكتبة الرشـد، الرياض، الطبعة األوىل أ.د. خالد بن عيل املشـيقح، مكتبة الرشـد، الرياض، الطبعة األوىل  فقه النوازل يف العبادات.فقه النوازل يف العبادات. - - ٢٢٩٢٢٩

١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
د. حممد بن حسـني اجليزاين، دار ابن اجلوزي، الدمام، د. حممد بن حسـني اجليزاين، دار ابن اجلوزي، الدمام،  فقه النوازل، دراسـة تأصيلية تطبيقية.فقه النوازل، دراسـة تأصيلية تطبيقية. - - ٢٣٠٢٣٠

الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
للشـيخ عبد العيل بن نظام الدين السهالوي اللكنوي للشـيخ عبد العيل بن نظام الدين السهالوي اللكنوي  فواتح الرمحوت برشح مسـلم الثبوت.فواتح الرمحوت برشح مسـلم الثبوت. - - ٢٣١٢٣١

(ت:(ت:١٢٢٥١٢٢٥هـ)، حتقيق: عبد اهللا حممود عمر، دار الكتب العلمية هـ)، حتقيق: عبد اهللا حممود عمر، دار الكتب العلمية ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
للعالمة أمحد بـن غنيم النفراوي املالكي للعالمة أمحد بـن غنيم النفراوي املالكي  الفواكـه الدواين رشح رسـالة ابن أيب زيد القريواين.الفواكـه الدواين رشح رسـالة ابن أيب زيد القريواين. - - ٢٣٢٢٣٢

(١١٢٠١١٢٠هـ)، دار املعرفة، بريوت.هـ)، دار املعرفة، بريوت.
قراءة جديدة. د. نزيه محاد، دار القلم، دمشـق، قراءة جديدة. د. نزيه محاد، دار القلم، دمشـق،  يف فقـه املعامالت املالية واملرصفيـة املعارصة،يف فقـه املعامالت املالية واملرصفيـة املعارصة، - - ٢٣٣٢٣٣

الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
دراسـة نظرية تأصيلية تطبيقية، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسـني، دراسـة نظرية تأصيلية تطبيقية، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسـني،  قاعدة العادة حمكمة.قاعدة العادة حمكمة. - - ٢٣٤٢٣٤

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
تأليف مجاعة من االقتصاديني السـوفييت، ترمجه إىل العربية مصطفى تأليف مجاعة من االقتصاديني السـوفييت، ترمجه إىل العربية مصطفى  القامـوس االقتصادي.القامـوس االقتصادي. - - ٢٣٥٢٣٥

الدباس، دار اجلامهري، دمشق، الدباس، دار اجلامهري، دمشق، ١٩٧٢١٩٧٢م.م.
هـ)، دار هـ)، دار  القامـوس املحيط.القامـوس املحيط. للعالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي (للعالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي (٨١٧٨١٧- - ٢٣٦٢٣٦

اجليل، بريوت.اجليل، بريوت.
د. سـميحة القليـويب، دار النهضة العربية، د. سـميحة القليـويب، دار النهضة العربية،  القانـون التجـاري والـرشكات التجارية اخلاصة.القانـون التجـاري والـرشكات التجارية اخلاصة. - - ٢٣٧٢٣٧

١٩٨١١٩٨١م.م.
دار كنوز إشـبيليا، الريـاض، الطبعـة األوىل دار كنوز إشـبيليا، الريـاض، الطبعـة األوىل  قـرارات اهليئـة الرشعيـة بمـرصف الراجحـي.قـرارات اهليئـة الرشعيـة بمـرصف الراجحـي. - - ٢٣٨٢٣٨

١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
بنك اإلنامء.بنك اإلنامء. قرارات اهليئة الرشعية يف بنك اإلنامء.قرارات اهليئة الرشعية يف بنك اإلنامء. - - ٢٣٩٢٣٩
بنك البالد.بنك البالد. قرارات اهليئة الرشعية يف بنك البالد.قرارات اهليئة الرشعية يف بنك البالد. - - ٢٤٠٢٤٠



٥١٨٥١٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

دار دار  قـرارات وتوصيـات جممع الفقه اإلسـالمي املنبثق مـن منظمة املؤمتر اإلسـالمي قـرارات وتوصيـات جممع الفقه اإلسـالمي املنبثق مـن منظمة املؤمتر اإلسـالمي – – جدة.جدة. - - ٢٤١٢٤١
القلم، دمشق، الطبعة الثانية القلم، دمشق، الطبعة الثانية ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

د. حممد الشحات اجلندي، دار النهضة العربية، د. حممد الشحات اجلندي، دار النهضة العربية،  القرض كأداة للتمويل يف الرشيعة اإلسالمية.القرض كأداة للتمويل يف الرشيعة اإلسالمية. - - ٢٤٢٢٤٢
القاهرة، القاهرة، ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

د. نزيه محـاد، دار القلم، دمشـق، الطبعة األوىل د. نزيه محـاد، دار القلم، دمشـق، الطبعة األوىل  قضايـا فقهيـة معارصة يف املـال واالقتصـاد.قضايـا فقهيـة معارصة يف املـال واالقتصـاد. - - ٢٤٣٢٤٣
١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

لإلمام عز الدين عبد العزيز بن لإلمام عز الدين عبد العزيز بن  القواعد الكرب املوسوم بـ قواعد األحكام يف إصالح األنام.القواعد الكرب املوسوم بـ قواعد األحكام يف إصالح األنام. - - ٢٤٤٢٤٤
عبد السـالم (عبد السـالم (٦٦٠٦٦٠هــ)، حتقيق: د. نزيه محاد، ود. عثامن ضمريية، دار القلم، دمشـق، الطبعة هــ)، حتقيق: د. نزيه محاد، ود. عثامن ضمريية، دار القلم، دمشـق، الطبعة 

األوىل األوىل ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
لشـيخ اإلسـالم أمحد بن لشـيخ اإلسـالم أمحد بن  القواعـد النورانيـة الفقهيـة باسـمها الصحيـح (القواعـد الكلية).القواعـد النورانيـة الفقهيـة باسـمها الصحيـح (القواعـد الكلية). - - ٢٤٥٢٤٥
عبد احلليم بن تيمية (ت:عبد احلليم بن تيمية (ت:٧٢٨٧٢٨هـ)، حتقيق: حميسـن املحيسـن، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة هـ)، حتقيق: حميسـن املحيسـن، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة 

األوىل األوىل ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
د. عادل بـن عبد القادر ويل د. عادل بـن عبد القادر ويل  القواعـد والضوابـط الفقهيـة القرافيـة زمـرة التمليكات املاليـة.القواعـد والضوابـط الفقهيـة القرافيـة زمـرة التمليكات املاليـة. - - ٢٤٦٢٤٦
قوته، تقديم الشـيخ عبد اهللا بن بيه وآخرين، دار البشـائر اإلسـالمية، بريوت، الطبعة األوىل قوته، تقديم الشـيخ عبد اهللا بن بيه وآخرين، دار البشـائر اإلسـالمية، بريوت، الطبعة األوىل 

١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
ا ودراسـة، عبد السـالم بن  ا ودراسـة، عبد السـالم بن مجعً مجعً القواعـد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية.القواعـد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية. - - ٢٤٧٢٤٧

إبراهيم احلصني، دار التأصيل، القاهرة، الطبعة األوىل إبراهيم احلصني، دار التأصيل، القاهرة، الطبعة األوىل ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
هـ)، حتقيق: د. عبد اهللا بن عبد املحسـن هـ)، حتقيق: د. عبد اهللا بن عبد املحسـن  الكايف.الكايف. ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة (ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة (٦٢٠٦٢٠- - ٢٤٨٢٤٨

الرتكي، دار هجر، الطبعة الثانية الرتكي، دار هجر، الطبعة الثانية ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
د. اليـاس ناصيف، منشـورات البحر د. اليـاس ناصيف، منشـورات البحر  الكامـل يف قانـون الرشكات «الـرشكات التجاريـة».الكامـل يف قانـون الرشكات «الـرشكات التجاريـة». - - ٢٤٩٢٤٩

املتوسط، بريوت، الطبعة األوىل املتوسط، بريوت، الطبعة األوىل ١٩٨٢١٩٨٢م.م.
هـ)، ومعـه تصحيح الفروع هـ)، ومعـه تصحيح الفروع  كتاب الفروع.كتاب الفروع. للعالمة شـمس الديـن بن مفلح املقديس (للعالمة شـمس الديـن بن مفلح املقديس (٧٦٣٧٦٣- - ٢٥٠٢٥٠
لعـالء الدين املرداوي (لعـالء الدين املرداوي (٨٨٥٨٨٥هـ)، وحاشـية ابن قندس لتقي الدين أيب بكر بن يوسـف البعيل هـ)، وحاشـية ابن قندس لتقي الدين أيب بكر بن يوسـف البعيل 
(٨٦١٨٦١هــ)، حتقيـق: د. عبد اهللا بن عبد املحسـن الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، لبنان، هــ)، حتقيـق: د. عبد اهللا بن عبد املحسـن الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، لبنان، 

الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.



٥١٩٥١٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطبي، لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطبي،  كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي.كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي. - - ٢٥١٢٥١
حتقيق: د. حممد حممد أحيد الشنقيطي، مكتبة الرياض احلديثة، الطبعة األوىل حتقيق: د. حممد حممد أحيد الشنقيطي، مكتبة الرياض احلديثة، الطبعة األوىل ١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ.

هـ)، حتقيق جلنة هـ)، حتقيق جلنة  كشاف القناع عن اإلقناع.كشاف القناع عن اإلقناع. للعالمة منصور بن يونس البهويت احلنبيل (للعالمة منصور بن يونس البهويت احلنبيل (١٠٥١١٠٥١- - ٢٥٢٢٥٢
متخصصة يف وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىلمتخصصة يف وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

للشـيخ أيب القاسـم جاراهللا للشـيخ أيب القاسـم جاراهللا  الكشـاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل.الكشـاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. - - ٢٥٣٢٥٣
حممـد الزخمـرشي (حممـد الزخمـرشي (٥٣٨٥٣٨هـ)، ويليه الكايف الشـايف يف ختريـج أحاديث الكشـاف للحافظ ابن هـ)، ويليه الكايف الشـايف يف ختريـج أحاديث الكشـاف للحافظ ابن 

حجر، مكتبة املعارف، الرياض.حجر، مكتبة املعارف، الرياض.
هــ) حتقيق: عامد حيـدر الطيار، هــ) حتقيق: عامد حيـدر الطيار،  كفايـة األخيار.كفايـة األخيار. لإلمـام تقـي الدين أيب بكـر احلصني (لإلمـام تقـي الدين أيب بكـر احلصني (٨٢٩٨٢٩- - ٢٥٤٢٥٤

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
للشـيخ عبد الغنـي الغنيمـي امليـداين احلنفـي (أحـد علـامء القرن للشـيخ عبد الغنـي الغنيمـي امليـداين احلنفـي (أحـد علـامء القرن  اللبـاب يف رشح الكتاب.اللبـاب يف رشح الكتاب. - - ٢٥٥٢٥٥
الثالـث عرش) حتقيـق: حممود أمني النواوي، دار إحياء الرتاث العـريب، بريوت، الطبعة الثانية الثالـث عرش) حتقيـق: حممود أمني النواوي، دار إحياء الرتاث العـريب، بريوت، الطبعة الثانية 

١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
هـ)، دار عـامل الكتب، هـ)، دار عـامل الكتب،  لسـان العرب:لسـان العرب: لإلمـام مجـال الدين حممد بـن مكرم بن منظـور (لإلمـام مجـال الدين حممد بـن مكرم بن منظـور (٧٧١٧٧١- - ٢٥٦٢٥٦

الرياض، الرياض، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
د. شـقريي نـوري وآخـرون، دار املسـرية، األردن، د. شـقريي نـوري وآخـرون، دار املسـرية، األردن،  املؤسسـات املاليـة املحليـة والدوليـة.املؤسسـات املاليـة املحليـة والدوليـة. - - ٢٥٧٢٥٧

٢٠١١٢٠١١م.م.
د. ناديـة أبـو فخـرة، كلية التجـارة، جامعة عـني شـمس، الطبعة األوىل د. ناديـة أبـو فخـرة، كلية التجـارة، جامعة عـني شـمس، الطبعة األوىل  املؤسسـات املاليـة.املؤسسـات املاليـة. - - ٢٥٨٢٥٨

٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
رسـالة مقدمة لنيـل درجة املاجسـتري يف الفقه، إعداد: رسـالة مقدمة لنيـل درجة املاجسـتري يف الفقه، إعداد:  املـال املختلط، دراسـة فقهية تطبيقية.املـال املختلط، دراسـة فقهية تطبيقية. - - ٢٥٩٢٥٩
رائد  بـن عبد الرمحن الشـعالن، وإرشاف د. عبـد اهللا العمراين، رائد  بـن عبد الرمحن الشـعالن، وإرشاف د. عبـد اهللا العمراين، ١٤٣٣١٤٣٣هـ، قسـم الفقه بكلية هـ، قسـم الفقه بكلية 

الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
دراسـة شـاملة ألسـس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي للمبتدئني، دراسـة شـاملة ألسـس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي للمبتدئني،  مبادئ االقتصاد اإلسالمي.مبادئ االقتصاد اإلسالمي. - - ٢٦٠٢٦٠

أمحد حممد نصار، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل أمحد حممد نصار، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
هـ)، هـ)،  املبدع يف رشح املقنع.املبدع يف رشح املقنع. للعالمة أيب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح (للعالمة أيب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح (٨٨٤٨٨٤- - ٢٦١٢٦١

املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.



٥٢٠٥٢٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

هـ.هـ. املبسوط.املبسوط. للعالمة شمس الدين الرسخيس (للعالمة شمس الدين الرسخيس (٤٩٠٤٩٠هـ)، دار املعرفة، بريوت هـ)، دار املعرفة، بريوت ١٤١٤١٤١٤- - ٢٦٢٢٦٢
هـ.هـ. جملة األحكام العدلية.جملة األحكام العدلية. نسقها نجيب بك هواريني، لبنان، الطبعة اخلامسة نسقها نجيب بك هواريني، لبنان، الطبعة اخلامسة ١٣٨٨١٣٨٨- - ٢٦٣٢٦٣

هـ.هـ. جملة النور.جملة النور. عدد عدد ١٨٢١٨٢ عام  عام ١٤٢١١٤٢١- - ٢٦٤٢٦٤
م.م. جملة لواء اإلسالم.جملة لواء اإلسالم. ١٩٥٢١٩٥٢- - ٢٦٥٢٦٥

منظمة املؤمتر اإلسالمي، جدة.منظمة املؤمتر اإلسالمي، جدة. جملة جممع الفقه اإلسالمي.جملة جممع الفقه اإلسالمي. - - ٢٦٦٢٦٦
للشـيخ عبد الرمحن بن حممد بن سـليامن زاده املعروف للشـيخ عبد الرمحن بن حممد بن سـليامن زاده املعروف  جممـع األهنر يف رشح ملتقـى األبحر.جممـع األهنر يف رشح ملتقـى األبحر. - - ٢٦٧٢٦٧

بداماد أفندي (بداماد أفندي (١٠٧٨١٠٧٨هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
هـ)، حققه وأكمله هـ)، حققه وأكمله  املجمـوع رشح املهذب.املجمـوع رشح املهذب. لإلمـام أيب زكريا حييى بن رشف النـووي (لإلمـام أيب زكريا حييى بن رشف النـووي (٦٧٦٦٧٦- - ٢٦٨٢٦٨

حممد نجيب املطيعي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل حممد نجيب املطيعي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
مجـع وترتيـب: عبد الرمحـن بن مجـع وترتيـب: عبد الرمحـن بن  جممـوع فتـاو شـيخ اإلسـالم أمحـد بـن تيميـة (جممـوع فتـاو شـيخ اإلسـالم أمحـد بـن تيميـة (٧٢٨٧٢٨هـ).هـ). - - ٢٦٩٢٦٩
حممد  بن قاسـم وساعده ابنه حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة حممد  بن قاسـم وساعده ابنه حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة 

١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
هـ.هـ. جمموعة األنظمة التجارية.جمموعة األنظمة التجارية. وزارة التجارة، الرياض، الطبعة األوىل وزارة التجارة، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٠٩١٤٠٩- - ٢٧٠٢٧٠

د. وليد ناجي احليايل، دار احلامد.د. وليد ناجي احليايل، دار احلامد. حماسبة اجلمعيات التعاونية،حماسبة اجلمعيات التعاونية، - - ٢٧١٢٧١
املهندس ممدوح الرشـيدات، دار اخلليج، الطبعة املهندس ممدوح الرشـيدات، دار اخلليج، الطبعة  حمـارضات يف الترشيعـات املالية واملرصفية.حمـارضات يف الترشيعـات املالية واملرصفية. - - ٢٧٢٢٧٢

األوىل األوىل ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
للعالمـة أيب حممـد عبد احلق بن عطيـة األندليس للعالمـة أيب حممـد عبد احلق بن عطيـة األندليس  املحـرر الوجيـز يف تفسـري الكتـاب العزيز.املحـرر الوجيـز يف تفسـري الكتـاب العزيز. - - ٢٧٣٢٧٣
(٥٤١٥٤١هــ)، حققه عبـد اهللا األنصـاري وآخرون. من مطبوعـات وزارة األوقاف والشـؤون هــ)، حققه عبـد اهللا األنصـاري وآخرون. من مطبوعـات وزارة األوقاف والشـؤون 

اإلسالمية بدولة قطر، الطبعة الثانية اإلسالمية بدولة قطر، الطبعة الثانية ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
هـ)، حتقيق: هـ)، حتقيق:  املحصول يف علم أصول الفقه.املحصول يف علم أصول الفقه. للشـيخ فخر الديـن حممد بن عمر الرازي (للشـيخ فخر الديـن حممد بن عمر الرازي (٦٠٦٦٠٦- - ٢٧٤٢٧٤

د. طه جابر العلواين، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة د. طه جابر العلواين، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
هـ)، حتقيق: أمحد شـاكر، دار هـ)، حتقيق: أمحد شـاكر، دار  املحـىل رشح املجىل:املحـىل رشح املجىل: لإلمام احلافظ عيل بن أمحد بن حزم (لإلمام احلافظ عيل بن أمحد بن حزم (٤٥٦٤٥٦- - ٢٧٥٢٧٥

إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
للشـيخ بـدر الديـن أيب عبـد اهللا حممد بن عـيل البعيل للشـيخ بـدر الديـن أيب عبـد اهللا حممد بن عـيل البعيل  خمتـرص الفتـاو املرصيـة البـن تيمية.خمتـرص الفتـاو املرصيـة البـن تيمية. - - ٢٧٦٢٧٦

(ت:(ت:٧٧٧٧٧٧هـ)، أرشف عىل تصحيحه الشيخ عبد املجيد سليم، دار الكتب العلمية، بريوت.هـ)، أرشف عىل تصحيحه الشيخ عبد املجيد سليم، دار الكتب العلمية، بريوت.
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مصطفى أمحد مصطفى أمحد  املدخـل الفقهي العام إخـراج جديد بتطويـر يف الرتتيب والتبويـب وزيادات.املدخـل الفقهي العام إخـراج جديد بتطويـر يف الرتتيب والتبويـب وزيادات. - - ٢٧٧٢٧٧
الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

أ.د. حممد عثامن شـبري، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل أ.د. حممد عثامن شـبري، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل  املدخل إىل فقه املعامالت املالية.املدخل إىل فقه املعامالت املالية. - - ٢٧٨٢٧٨
١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.

مصطفى رضوان، منشـأة املعارف، اإلسـكندرية مصطفى رضوان، منشـأة املعارف، اإلسـكندرية  مدونـة الفقه والقضاء يف القانون التجاري.مدونـة الفقه والقضاء يف القانون التجاري. - - ٢٧٩٢٧٩
١٣٩٣١٣٩٣هـ.هـ. – – مرص، مرص، 

هـ)، رواية اإلمام سـحنون بن سعيد هـ)، رواية اإلمام سـحنون بن سعيد  املدونة الكرب.املدونة الكرب. لإلمام مالك بن أنس األصبحي (لإلمام مالك بن أنس األصبحي (١٧٩١٧٩- - ٢٨٠٢٨٠
التنوخـي عـن اإلمـام عبد الرمحن بـن القاسـم، دار الكتب العلميـة، بـريوت، الطبعة األوىل التنوخـي عـن اإلمـام عبد الرمحن بـن القاسـم، دار الكتب العلميـة، بـريوت، الطبعة األوىل 

١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
لإلمـام احلافظ أيب حممد عيل بن حزم لإلمـام احلافظ أيب حممد عيل بن حزم  مراتـب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات.مراتـب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات. - - ٢٨١٢٨١
الظاهري (الظاهري (٤٥٦٤٥٦هـ)، ويليه نقد مراتب اإلمجاع لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (هـ)، ويليه نقد مراتب اإلمجاع لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (٧٢٨٧٢٨هـ) حتقيق: هـ) حتقيق: 
حسن أمحد إسرب. دار ابن حزم، بريوت، توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة حسن أمحد إسرب. دار ابن حزم، بريوت، توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد باململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل واإلرشاد باململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
بحث مقـدم لنيل درجة بحث مقـدم لنيل درجة  مسـؤولية البنـك التجـاري عـن أعاملـه املرصفيـة يف الفقـه والنظام.مسـؤولية البنـك التجـاري عـن أعاملـه املرصفيـة يف الفقـه والنظام. - - ٢٨٢٢٨٢
الدكتوراه يف األنظمة من املعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية عام الدكتوراه يف األنظمة من املعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية عام 

١٤٢٥١٤٢٥هـ، من الباحث حممد حافظ شعيب بإرشاف د. محد اجلنيدل.هـ، من الباحث حممد حافظ شعيب بإرشاف د. محد اجلنيدل.
إعداد إعداد  مسؤولية الرشكاء يف الرشكة املسامهة والرشكة ذات املسؤولية املحدودة يف النظام والفقه.مسؤولية الرشكاء يف الرشكة املسامهة والرشكة ذات املسؤولية املحدودة يف النظام والفقه. - - ٢٨٣٢٨٣
عبد املحسـن بن عبد اهللا الزكري، رسـالة ماجستري يف قسم السياسـة الرشعية يف املعهد العايل عبد املحسـن بن عبد اهللا الزكري، رسـالة ماجستري يف قسم السياسـة الرشعية يف املعهد العايل 

للقضاء للقضاء ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
رسـالة مقدمـة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقـه. إعداد خالد بن رسـالة مقدمـة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقـه. إعداد خالد بن  مسـئولية الرشيك يف الرشكة.مسـئولية الرشيك يف الرشكة. - - ٢٨٤٢٨٤
حممـد املاجـد. إرشاف أ.د. صالـح اهلليـل حممـد املاجـد. إرشاف أ.د. صالـح اهلليـل ١٤٢٢١٤٢٢هـ، كليـة الرشيعة، جامعة اإلمـام حممد بن هـ، كليـة الرشيعة، جامعة اإلمـام حممد بن 

سعود اإلسالمية.سعود اإلسالمية.
هـ) هـ)  املستدرك عىل الصحيحني.املستدرك عىل الصحيحني. للحافظ حممد بن عبد اهللا النيسابوري املعروف باحلاكم (للحافظ حممد بن عبد اهللا النيسابوري املعروف باحلاكم (٤٠٥٤٠٥- - ٢٨٥٢٨٥

حتقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل حتقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤١١١٤١١هـ.هـ.
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إرشاف د.عبد اهللا الرتكي، بتحقيق شـعيب إرشاف د.عبد اهللا الرتكي، بتحقيق شـعيب  مسـند اإلمام أمحد بن حنبـل (مسـند اإلمام أمحد بن حنبـل (١٦٤١٦٤ – – ٢٤١٢٤١هـ).هـ). - - ٢٨٦٢٨٦
األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

املسـودة يف أصـول الفقه، تتابع عـىل تصنيفها ثالثة مـن آل تيمية هم. جمد الديـن أبو الربكات املسـودة يف أصـول الفقه، تتابع عـىل تصنيفها ثالثة مـن آل تيمية هم. جمد الديـن أبو الربكات  ٢٨٧٢٨٧ - -
عبد السـالم بن تيمية، وشهاب الدين أبو املحاسن عبد احلليم بن عبد السالم، وشيخ اإلسالم عبد السـالم بن تيمية، وشهاب الدين أبو املحاسن عبد احلليم بن عبد السالم، وشيخ اإلسالم 
أمحـد بن عبد احلليم بن عبد السـالم بـن تيمية، مجعها وبيضها شـهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحـد بن عبد احلليم بن عبد السـالم بـن تيمية، مجعها وبيضها شـهاب الدين أمحد بن حممد بن 

أمحد احلراين (أمحد احلراين (٧٤٥٧٤٥هـ)،هـ)، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب، بريوت.حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب، بريوت.
مجال الدين عطية، بحث منشور يف جملة جامعة امللك مجال الدين عطية، بحث منشور يف جملة جامعة امللك  املشـاركة املتتالية يف البنوك اإلسـالمية.املشـاركة املتتالية يف البنوك اإلسـالمية. - - ٢٨٨٢٨٨

عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، العدد األول.عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، العدد األول.
د. كامل محدي أبو اخلري، مكتبة عني شمس، القاهرة.د. كامل محدي أبو اخلري، مكتبة عني شمس، القاهرة. مشكالت التطبيق التعاوين.مشكالت التطبيق التعاوين. - - ٢٨٩٢٨٩

د. عبد الرزاق رحيم اهليتي، دار أسـامة، األردن، د. عبد الرزاق رحيم اهليتي، دار أسـامة، األردن،  املصارف اإلسـالمية بني النظرية والتطبيق.املصارف اإلسـالمية بني النظرية والتطبيق. - - ٢٩٠٢٩٠
الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٩٩٨١٩٩٨م.م.

صالح الدين السـييس، اهليئـة املرصية العامة للكتاب، صالح الدين السـييس، اهليئـة املرصية العامة للكتاب،  املصـارف التجارية الواقع والطموح.املصـارف التجارية الواقع والطموح. - - ٢٩١٢٩١
الطبعة األوىل.الطبعة األوىل.

د. غريب اجلامل، دار الرشوق، د. غريب اجلامل، دار الرشوق،  املصارف واألعامل املرصفية يف الرشيعة اإلسـالمية والقانون.املصارف واألعامل املرصفية يف الرشيعة اإلسـالمية والقانون. - - ٢٩٢٢٩٢
ومؤسسة الرسالة.ومؤسسة الرسالة.

هـ)، هـ)،  املصبـاح املنري يف غريب الـرشح الكبري للرافعي.املصبـاح املنري يف غريب الـرشح الكبري للرافعي. للعالمة أمحد بن حممـد الفيومي (للعالمة أمحد بن حممـد الفيومي (٧٧٠٧٧٠- - ٢٩٣٢٩٣
دار الكتب العلمية، بريوت.دار الكتب العلمية، بريوت.

للشـيخ مصطفـى السـيوطي الرحيبـاين احلنبـيل للشـيخ مصطفـى السـيوطي الرحيبـاين احلنبـيل  مطالـب أويل النهـى يف رشح غايـة املنتهى.مطالـب أويل النهـى يف رشح غايـة املنتهى. - - ٢٩٤٢٩٤
(١٢٤٣١٢٤٣هـ)، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل هـ)، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل ١٣٨٠١٣٨٠هـ.هـ.

هـ) ومعه هـ) ومعه  املطلـع عـىل أبواب املقنع.املطلـع عـىل أبواب املقنع. للعالمة شـمس الدين حممـد بن أيب الفتح البعـيل (للعالمة شـمس الدين حممـد بن أيب الفتح البعـيل (٧٠٩٧٠٩- - ٢٩٥٢٩٥
معجـم ألفاظ الفقه احلنبيل ملحمد بشـري األدلبي، املكتب اإلسـالمي، بـريوت، الطبعة الثالثة معجـم ألفاظ الفقه احلنبيل ملحمد بشـري األدلبي، املكتب اإلسـالمي، بـريوت، الطبعة الثالثة 

١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
هـ) حققه هـ) حققه  معامل التنزيل (تفسري البغوي).معامل التنزيل (تفسري البغوي). لإلمام حميي السنة احلسني بن مسعود البغوي (لإلمام حميي السنة احلسني بن مسعود البغوي (٥١٦٥١٦- - ٢٩٦٢٩٦

حممد النمر وآخرون. دار طيبة، الرياض، اإلصدار الثاين، الطبعة األوىل حممد النمر وآخرون. دار طيبة، الرياض، اإلصدار الثاين، الطبعة األوىل ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
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دبيان بـن حممد الدبيان، تقديم الشـيخ د.عبد اهللا الرتكي دبيان بـن حممد الدبيان، تقديم الشـيخ د.عبد اهللا الرتكي  املعامـالت املاليـة أصالة ومعارصة.املعامـالت املاليـة أصالة ومعارصة. - - ٢٩٧٢٩٧
وآخرين، وآخرين، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

د. حممد عثامن شـبري، دار النفائـس، عامن، د. حممد عثامن شـبري، دار النفائـس، عامن،  املعامـالت املاليـة املعـارصة يف الفقـه اإلسـالمي.املعامـالت املاليـة املعـارصة يف الفقـه اإلسـالمي. - - ٢٩٨٢٩٨
األردن، الطبعة الرابعة األردن، الطبعة الرابعة ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

أ.د. وهبـة الزحيـيل، دار الفكر املعـارص، بـريوت، ودار الفكر أ.د. وهبـة الزحيـيل، دار الفكر املعـارص، بـريوت، ودار الفكر  املعامـالت املاليـة املعـارصة.املعامـالت املاليـة املعـارصة. - - ٢٩٩٢٩٩
دمشق، الطبعة الثالثة دمشق، الطبعة الثالثة ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

م.م. املعامالت يف اإلسالم.املعامالت يف اإلسالم. د. حممد سيد طنطاوي، جملة األزهر، اجلزء احلادي عرش، د. حممد سيد طنطاوي، جملة األزهر، اجلزء احلادي عرش، ١٩٩٧١٩٩٧- - ٣٠٠٣٠٠
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  املعايري الرشعية املعايري الرشعية ١٤٣١١٤٣١هـ - هـ - ٢٠١٠٢٠١٠م.م. - - ٣٠١٣٠١

املنامة، البحرين.املنامة، البحرين.
د. نزيه محاد، دار القلم، دمشق، الطبعة د. نزيه محاد، دار القلم، دمشق، الطبعة  معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء.معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء. - - ٣٠٢٣٠٢

األوىل األوىل ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
إبراهيم مصطفى وآخرون، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.إبراهيم مصطفى وآخرون، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. املعجم الوسيط.املعجم الوسيط. - - ٣٠٣٣٠٣

هــ)، حتقيق: هــ)، حتقيق:  معجـم مقاييـس اللغة.معجـم مقاييـس اللغة. للعالمـة أيب احلسـني أمحد بـن فارس بـن زكريا (للعالمـة أيب احلسـني أمحد بـن فارس بـن زكريا (٣٩٥٣٩٥- - ٣٠٤٣٠٤
عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، الطبعة الثانية عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

للعالمة أيب حممد للعالمة أيب حممد  املعونـة عـىل مذهب عامل املدينـة أيب عبد اهللا مالك بن أنس إمـام دار اهلجرة.املعونـة عـىل مذهب عامل املدينـة أيب عبد اهللا مالك بن أنس إمـام دار اهلجرة. - - ٣٠٥٣٠٥
عبد الوهـاب بـن عيل بن نرص املالكي (عبد الوهـاب بـن عيل بن نرص املالكي (٤٢٢٤٢٢هـ)، حتقيق: حممد حسـن الشـافعي، دار الكتب هـ)، حتقيق: حممد حسـن الشـافعي، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الثانية العلمية، الطبعة الثانية ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
للعالمة أمحد بن للعالمة أمحد بن  املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاو علامء إفريقية واألندلس واملغرب.املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاو علامء إفريقية واألندلس واملغرب. - - ٣٠٦٣٠٦

حييى الونرشييس (حييى الونرشييس (٩١٤٩١٤هـ)، حققه د. حممد حجي، دار الغرب، بريوت، هـ)، حققه د. حممد حجي، دار الغرب، بريوت، ١٤٠١١٤٠١هـ.هـ.
للشيخ شمس الدين حممد بن اخلطيب الرشبيني للشيخ شمس الدين حممد بن اخلطيب الرشبيني  مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج.مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج. - - ٣٠٧٣٠٧

(٩٧٧٩٧٧هـ)، حتقيق: حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية هـ)، حتقيق: حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
هـ)، حتقيـق: د. عبد اهللا بن هـ)، حتقيـق: د. عبد اهللا بن  املغني.املغني. ملوفـق الديـن أيب حممد عبـد اهللا بن أمحد بن قدامـة (ملوفـق الديـن أيب حممد عبـد اهللا بن أمحد بن قدامـة (٦٢٠٦٢٠- - ٣٠٨٣٠٨
عبد املحسـن الرتكي، ود. عبد الفتاح حممد احللو، من مطبوعات وزارة الشـؤون اإلسـالمية عبد املحسـن الرتكي، ود. عبد الفتاح حممد احللو، من مطبوعات وزارة الشـؤون اإلسـالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

هــ)، حتقيق: حممـد الطاهر هــ)، حتقيق: حممـد الطاهر  مقاصـد الرشيعة.مقاصـد الرشيعة. للعالمـة حممـد الطاهـر بـن عاشـور (للعالمـة حممـد الطاهـر بـن عاشـور (١٣٩٣١٣٩٣- - ٣٠٩٣٠٩
امليساوي، دار النفائس، األردن، الطبعة الثانية امليساوي، دار النفائس، األردن، الطبعة الثانية ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

املقدمـات املمهـدات لبيان مـا اقتضه رسـوم املدونة من األحـكام الرشعيـات والتحصيالت املقدمـات املمهـدات لبيان مـا اقتضه رسـوم املدونة من األحـكام الرشعيـات والتحصيالت  ٣١٠٣١٠ - -
املحكامت ألمهات مسـائلها املشـكالت.املحكامت ألمهات مسـائلها املشـكالت. للعالمة أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشـد القرطبي للعالمة أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشـد القرطبي 

(٥٢٠٥٢٠هـ) حتقيق: د. حممد حجي، دار الغرب، بريوت، الطبعة األوىل هـ) حتقيق: د. حممد حجي، دار الغرب، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.
د. فوزي عبد العزيز الشـاذيل، مطبوعات اهليئـة العامة للتعليم التطبيقي، د. فوزي عبد العزيز الشـاذيل، مطبوعات اهليئـة العامة للتعليم التطبيقي،  مقدمـة يف التعاون.مقدمـة يف التعاون. - - ٣١١٣١١

الكويت، الكويت، ١٩٨٦١٩٨٦م.م.
هــ)، ومعه: الرشح هــ)، ومعه: الرشح  املقنع.املقنع. للعالمـة موفـق الدين أيب حممد عبد اهللا بـن أمحد بن قدامة (للعالمـة موفـق الدين أيب حممد عبد اهللا بـن أمحد بن قدامة (٦٢٠٦٢٠- - ٣١٢٣١٢
الكبـري للشـيخ شـمس الدين أيب الفـرج عبد الرمحـن بن حممد بـن قدامة (الكبـري للشـيخ شـمس الدين أيب الفـرج عبد الرمحـن بن حممد بـن قدامة (٦٨٢٦٨٢هــ)، ومعه: هــ)، ومعه: 
اإلنصـاف يف معرفـة الراجـح مـن اخلـالف للعالمة عـالء الدين أيب احلسـن عيل بن سـليامن اإلنصـاف يف معرفـة الراجـح مـن اخلـالف للعالمة عـالء الدين أيب احلسـن عيل بن سـليامن 
املـرداوي (املـرداوي (٨٨٥٨٨٥هــ)، حتقيق: د. عبـد اهللا الرتكي، من مطبوعات وزارة الشـؤون اإلسـالمية هــ)، حتقيق: د. عبـد اهللا الرتكي، من مطبوعات وزارة الشـؤون اإلسـالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
د. سـلامن بـن صالح الدخيـل، دار كنوز د. سـلامن بـن صالح الدخيـل، دار كنوز  املامطلـة يف الديـون دراسـة فقهيـة تأصيلية تطبيقية.املامطلـة يف الديـون دراسـة فقهيـة تأصيلية تطبيقية. - - ٣١٣٣١٣

إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
د. مسـلم بن حممد الـدورسي، دار زدين، الرياض، الطبعة األوىل، د. مسـلم بن حممد الـدورسي، دار زدين، الرياض، الطبعة األوىل،  املمتع يف القواعد الفقهية.املمتع يف القواعد الفقهية. - - ٣١٤٣١٤

١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
هــ)، دار الكتاب هــ)، دار الكتاب  املنتقـى رشح املوطأ.املنتقـى رشح املوطأ. للعالمـة سـليامن بـن خلـف الباجـي املالكـي (للعالمـة سـليامن بـن خلـف الباجـي املالكـي (٤٧٤٤٧٤- - ٣١٥٣١٥

اإلسالمي، القاهرة.اإلسالمي، القاهرة.
هـ)، حتقيق: د. تيسـري هـ)، حتقيق: د. تيسـري  املنثـور يف القواعد.املنثـور يف القواعد. للعالمة حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش (للعالمة حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش (٧٩٤٧٩٤- - ٣١٦٣١٦
فائق أمحد حممود، من منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية فائق أمحد حممود، من منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية 

١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
هــ)، دار الفكر، هــ)، دار الفكر،  منـح اجلليل رشح عىل خمترص سـيدي خليل.منـح اجلليل رشح عىل خمترص سـيدي خليل. للشـيخ حممـد عليش (للشـيخ حممـد عليش (١٢٩٩١٢٩٩- - ٣١٧٣١٧

بريوت، بريوت، ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
د. كامل محدي أبـو اخلري، مكتبة عني شـمس، د. كامل محدي أبـو اخلري، مكتبة عني شـمس،  املنظـامت التعاونيـة بـني األصالـة واملعـارصة.املنظـامت التعاونيـة بـني األصالـة واملعـارصة. - - ٣١٨٣١٨

القاهرة.القاهرة.
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عبـد اهللا بن حممد العمـراين، دار ابـن اجلوزي، عبـد اهللا بن حممد العمـراين، دار ابـن اجلوزي،  املنفعـة يف القـرض دراسـة تأصيليـة تطبيقية.املنفعـة يف القـرض دراسـة تأصيليـة تطبيقية. - - ٣١٩٣١٩
الدمام،اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل الدمام،اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

هـ) هـ)  املنهـاج رشح صحيح مسـلم بن احلجاج.املنهـاج رشح صحيح مسـلم بن احلجاج. للعالمـة حميي الدين أيب زكريـا النووي (للعالمـة حميي الدين أيب زكريـا النووي (٦٧٦٦٧٦- - ٣٢٠٣٢٠
حتقيق خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة اخلامسة حتقيق خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة اخلامسة ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

هــ)، اعتنى هبا الشـيخ هــ)، اعتنى هبا الشـيخ  املوافقـات يف أصـول الرشيعة.املوافقـات يف أصـول الرشيعة. لإلمـام أيب إسـحاق الشـاطبي (لإلمـام أيب إسـحاق الشـاطبي (٧٩٠٧٩٠- - ٣٢١٣٢١
إبراهيـم رمضـان مقابلة عـن الطبعة التي رشحها الشـيخ عبـد اهللا دراز، دار املعرفة، بريوت، إبراهيـم رمضـان مقابلة عـن الطبعة التي رشحها الشـيخ عبـد اهللا دراز، دار املعرفة، بريوت، 

الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
هـ) هـ)  مواهـب اجلليل لـرشح خمتـرص خليل.مواهـب اجلليل لـرشح خمتـرص خليل. للعالمة حممد املغـريب املعروف باحلطـاب (للعالمة حممد املغـريب املعروف باحلطـاب (٩٥٤٩٥٤- - ٣٢٢٣٢٢

ومعه: التاج واإلكليل للعالمة حممد املواق (ومعه: التاج واإلكليل للعالمة حممد املواق (٨٧٩٨٧٩هـ) دار عامل الكتب، الرياض هـ) دار عامل الكتب، الرياض ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
م.م. املوجز يف القانون التجاري.املوجز يف القانون التجاري. د. أكثم أمني اخلويل، القاهرة، د. أكثم أمني اخلويل، القاهرة، ١٩٧٠١٩٧٠- - ٣٢٣٣٢٣

موسـوعة القواعـد الفقهيـة املنظمـة للمعامـالت املاليـة اإلسـالمية ودورها يف توجيـه النظم موسـوعة القواعـد الفقهيـة املنظمـة للمعامـالت املاليـة اإلسـالمية ودورها يف توجيـه النظم  ٣٢٤٣٢٤ - -
املعارصة.املعارصة. عطية عدالن عطية رمضان، دار اإليامن، اإلسكندرية عطية عدالن عطية رمضان، دار اإليامن، اإلسكندرية ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

أ.د.رمضان أ.د.رمضان  موقف الرشيعة اإلسـالمية مـن البنوك وصندوق التوفري وشـهادات االسـتثامر.موقف الرشيعة اإلسـالمية مـن البنوك وصندوق التوفري وشـهادات االسـتثامر. - - ٣٢٥٣٢٥
حافظ عبد الرمحن الشهري بالسيوطي، دار السالم، الطبعة األوىل حافظ عبد الرمحن الشهري بالسيوطي، دار السالم، الطبعة األوىل ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

د. عبد اهللا عبد الرمحـن العبادي، املكتبة د. عبد اهللا عبد الرمحـن العبادي، املكتبة  موقـف الرشيعة من املصارف اإلسـالمية املعـارصة.موقـف الرشيعة من املصارف اإلسـالمية املعـارصة. - - ٣٢٦٣٢٦
العرصية، صيدا، بريوت.العرصية، صيدا، بريوت.

خالدة نرص، خالدة نرص،  نجاحـات وحتديـات التمويـل الريفي يف إقليـم الرشق األدنـى وشـامل أفريقيا.نجاحـات وحتديـات التمويـل الريفي يف إقليـم الرشق األدنـى وشـامل أفريقيا. - - ٣٢٧٣٢٧
ا بكتاب اقتصاديات احلركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، املركز السـوداين  ا بكتاب اقتصاديات احلركة التعاونية، د. عبد القادر الرواس، املركز السـوداين مطبـوع ملحقً مطبـوع ملحقً

للبحوث والدراسات، الطبعة األوىل للبحوث والدراسات، الطبعة األوىل ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
فوزي عبد العزيز الشاذيل، مذكرة مطبوعة دون تاريخ.فوزي عبد العزيز الشاذيل، مذكرة مطبوعة دون تاريخ. نحو تقنني املبادئ العاملية للتعاون.نحو تقنني املبادئ العاملية للتعاون. - - ٣٢٨٣٢٨

مصطفى أمحد الزرقا، مؤسسـة الرسـالة، بريوت، مصطفى أمحد الزرقا، مؤسسـة الرسـالة، بريوت،  نظـام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه.نظـام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه. - - ٣٢٩٣٢٩
١٩٩٤١٩٩٤م.م.

الطبعة الطبعة  نظـام اجلمعيـات التعاونية هيئة اخلرباء بمجلس الـوزراء باململكة العربية السـعودية.نظـام اجلمعيـات التعاونية هيئة اخلرباء بمجلس الـوزراء باململكة العربية السـعودية. - - ٣٣٠٣٣٠
األوىل األوىل ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
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دراسة حتليلية مبتكرة لفقه املعامالت املالية. د.أمحد حسن، دراسة حتليلية مبتكرة لفقه املعامالت املالية. د.أمحد حسن،  نظرية األجور يف الفقه اإلسالمي.نظرية األجور يف الفقه اإلسالمي. - - ٣٣١٣٣١
دار اقرأ، دمشق، الطبعة األوىل دار اقرأ، دمشق، الطبعة األوىل ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

أ.د. أمحد الريسـوين، دار الكلمة أ.د. أمحد الريسـوين، دار الكلمة  نظريـة التقريـب والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم اإلسـالمية.نظريـة التقريـب والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم اإلسـالمية. - - ٣٣٢٣٣٢
للنرش والتوزيع للنرش والتوزيع – – مرص، الطبعة األوىل مرص، الطبعة األوىل ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

هـ)، حتقيق الشيخ: حممد هـ)، حتقيق الشيخ: حممد  نظرية العقد.نظرية العقد. لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية (ت:لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية (ت:٧٢٨٧٢٨- - ٣٣٣٣٣٣
حامد الفقي، مكتبة السنة املحمدية، القاهرة، توزيع مكتبة ابن تيمية، القاهرة.حامد الفقي، مكتبة السنة املحمدية، القاهرة، توزيع مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

د. كـامل محدي أبـو اخلري، مكتبة عني شـمس، د. كـامل محدي أبـو اخلري، مكتبة عني شـمس،  النظـم التعاونيـة املقارنـة وأسـاليب التنميـة.النظـم التعاونيـة املقارنـة وأسـاليب التنميـة. - - ٣٣٤٣٣٤
القاهرة.القاهرة.

د. يوسـف بن عبد اهللا الزامل وآخرون، اجلمعية السعودية د. يوسـف بن عبد اهللا الزامل وآخرون، اجلمعية السعودية  النقود والبنوك واألسـواق املالية.النقود والبنوك واألسـواق املالية. - - ٣٣٥٣٣٥
للمحاسبة للمحاسبة ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

توماس ماير وآخرون، ترمجة د. السـيد عبد اخلالـق، دار املريخ توماس ماير وآخرون، ترمجة د. السـيد عبد اخلالـق، دار املريخ  النقـود والبنـوك واالقتصاد.النقـود والبنـوك واالقتصاد. - - ٣٣٦٣٣٦
للنرش، الرياض، الطبعة األوىل للنرش، الرياض، الطبعة األوىل ١٩٩٦١٩٩٦م.م.

هـ.هـ. النقود والبنوك.النقود والبنوك. د. صبحي تادرس قريصة، د. صبحي تادرس قريصة، ١٤٠٤١٤٠٤- - ٣٣٧٣٣٧
د. حسـني سـمحان ود. حممود الوادي، ود. سهيل سمحان، دار املسرية، د. حسـني سـمحان ود. حممود الوادي، ود. سهيل سمحان، دار املسرية،  النقود واملصارف.النقود واملصارف. - - ٣٣٨٣٣٨

عامن عامن – – األردن، الطبعة األوىل األردن، الطبعة األوىل ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
م.م. النقود واملصارف.النقود واملصارف. د. عقيل جاسم، دار جمدالوي، الطبعة الثانية د. عقيل جاسم، دار جمدالوي، الطبعة الثانية ١٩٩٩١٩٩٩- - ٣٣٩٣٣٩

هـ)، هـ)،  هناية املحتاج إىل رشح املنهاج.هناية املحتاج إىل رشح املنهاج. للشيخ حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرميل (للشيخ حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرميل (١٠٠٤١٠٠٤- - ٣٤٠٣٤٠
دار الفكر، بريوت، دار الفكر، بريوت، ١٤٠٤١٤٠٤هـ.هـ.

هــ)، حتقيـق: هــ)، حتقيـق:  هنايـة املطلـب يف درايـة املذهب.هنايـة املطلـب يف درايـة املذهب. إلمـام احلرمـني عبد امللـك اجلوينـي (إلمـام احلرمـني عبد امللـك اجلوينـي (٤٧٨٤٧٨- - ٣٤١٣٤١
د.  عبد العظيم الديب، دار املنهاج، جدة، الطبعة األوىل د.  عبد العظيم الديب، دار املنهاج، جدة، الطبعة األوىل ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

هـ)، هـ)،  النهاية يف غريب احلديث واألثر.النهاية يف غريب احلديث واألثر. لإلمام جمد الدين أيب السـعادات حممد بن األثري (لإلمام جمد الدين أيب السـعادات حممد بن األثري (٦٠٦٦٠٦- - ٣٤٢٣٤٢
حتقيق: عيل حسن عبد احلميد، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل حتقيق: عيل حسن عبد احلميد، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

د. عبد اهللا بن منصـور الغفييل، دار د. عبد اهللا بن منصـور الغفييل، دار  نـوازل الزكاة دراسـة فقهية تأصيلية ملسـتجدات الـزكاة.نـوازل الزكاة دراسـة فقهية تأصيلية ملسـتجدات الـزكاة. - - ٣٤٣٣٤٣
امليامن، الرياض، الطبعة األوىل امليامن، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
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أ.د. خالد بن عيل املشيقح، طبعة كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات أ.د. خالد بن عيل املشيقح، طبعة كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات  النوازل يف األوقاف.النوازل يف األوقاف. - - ٣٤٤٣٤٤
األوقاف، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، األوقاف، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

للعالمة حممد بن عيل الشوكاين للعالمة حممد بن عيل الشوكاين  نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سـيد األخيار.نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سـيد األخيار. - - ٣٤٥٣٤٥
(١٢٥٠١٢٥٠) حتقيق: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل ) حتقيق: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

هـ)، هـ)،  اهلداية رشح بداية املبتدي.اهلداية رشح بداية املبتدي. للعالمة برهان الدين عيل بن أيب بكر املرغيناين احلنفي (تللعالمة برهان الدين عيل بن أيب بكر املرغيناين احلنفي (ت٥٩٣٥٩٣- - ٣٤٦٣٤٦
حتقيق: حممد تامر وحافظ عاشور، دار السالم، القاهرة، الطبعة الثانية حتقيق: حممد تامر وحافظ عاشور، دار السالم، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

د. حممد صدقي البورنو، مؤسسـة الرسـالة، بريوت، د. حممد صدقي البورنو، مؤسسـة الرسـالة، بريوت،  الوجيـز يف إيضـاع قواعد الفقه الكلية.الوجيـز يف إيضـاع قواعد الفقه الكلية. - - ٣٤٧٣٤٧
الطبعة اخلامسة الطبعة اخلامسة ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

د. حسـن عبد اهللا األمـني، دار الرشوق، د. حسـن عبد اهللا األمـني، دار الرشوق،  الودائـع املرصفيـة النقدية واسـتثامرها يف اإلسـالم.الودائـع املرصفيـة النقدية واسـتثامرها يف اإلسـالم. - - ٣٤٨٣٤٨
الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٩٨٣١٩٨٣م.م.

د.أمحد بن حسن د.أمحد بن حسن  الودائع املرصفية، أنواعها، استخدامها، استثامرها (دراسة رشعية اقتصادية).الودائع املرصفية، أنواعها، استخدامها، استثامرها (دراسة رشعية اقتصادية). - - ٣٤٩٣٤٩
احلسيني، دار ابن حزم، بريوت، واملكتبة املكية بمكة املكرمة، الطبعة األوىل احلسيني، دار ابن حزم، بريوت، واملكتبة املكية بمكة املكرمة، الطبعة األوىل ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

حممد سليامن.حممد سليامن. الودائع النقدية يف اإلسالم.الودائع النقدية يف اإلسالم. - - ٣٥٠٣٥٠
صالح صالح  ورقـة عمل عن جتربـة بنك التنمية التعاوين اإلسـالمي يف تطبيق الصريفة اإلسـالمية.ورقـة عمل عن جتربـة بنك التنمية التعاوين اإلسـالمي يف تطبيق الصريفة اإلسـالمية. - - ٣٥١٣٥١
الدين احلسن احلاج عبد اهللا، مطبوع ضمن كتاب اقتصاديات احلركة التعاونية، د. عبد القادر الدين احلسن احلاج عبد اهللا، مطبوع ضمن كتاب اقتصاديات احلركة التعاونية، د. عبد القادر 

الرواس، املركز السوداين للبحوث والدراسات، اخلرطوم الرواس، املركز السوداين للبحوث والدراسات، اخلرطوم ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
د. عبد الرمحن بن صالح األطرم، دار إشبيليا، الرياض، د. عبد الرمحن بن صالح األطرم، دار إشبيليا، الرياض،  الوساطة التجارية يف املعامالت املالية.الوساطة التجارية يف املعامالت املالية. - - ٣٥٢٣٥٢

الطبعة الثانية الطبعة الثانية ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
د. عبد اهللا بن صالح السـيف، دار امليامن، الرياض، د. عبد اهللا بن صالح السـيف، دار امليامن، الرياض،  الوسـاطة العقارية وتطبيقاهتـا القضائية.الوسـاطة العقارية وتطبيقاهتـا القضائية. - - ٣٥٣٣٥٣

الطبعة األوىل الطبعة األوىل ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.
هـ)، حتقيـق: أمحد إبراهيم، هـ)، حتقيـق: أمحد إبراهيم،  الوسـيط يف املذهب.الوسـيط يف املذهب. للعالمـة أيب حامد حممـد الغزايل (ت: للعالمـة أيب حامد حممـد الغزايل (ت: ٥٠٥٥٠٥- - ٣٥٤٣٥٤

وحممد تامر، دار السالم، القاهرة، الطبعة األوىل وحممد تامر، دار السالم، القاهرة، الطبعة األوىل ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
عبد الرزاق السنهوري، منشورات احللبي، بريوت.عبد الرزاق السنهوري، منشورات احللبي، بريوت. الوسيط يف رشح القانون املدين املرصي.الوسيط يف رشح القانون املدين املرصي. - - ٣٥٥٣٥٥

د. منذر قحـف، دار الفكر املعارص، بريوت، ودار د. منذر قحـف، دار الفكر املعارص، بريوت، ودار  الوقف اإلسـالمي تطوره، إدارته، تنميته.الوقف اإلسـالمي تطوره، إدارته، تنميته. - - ٣٥٦٣٥٦
الفكر دمشق، الطبعة الثانية الفكر دمشق، الطبعة الثانية ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.



٥٢٨٥٢٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع البنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقيةالبنوك التعاونية - دراسة فقهية تطبيقية

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٥٣٦)تاريخ: ٢٩-٠٥-٢٠١٤بروڤة: (٤)البنوك التعاونية

م.م. الوقف واحلياة االجتامعية يف اإلسالم.الوقف واحلياة االجتامعية يف اإلسالم. حممد أمني، دار النهضة العربية، القاهرة، حممد أمني، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٠١٩٨٠- - ٣٥٧٣٥٧

مواقع اإلنترنت.مواقع اإلنترنت.
مجعية العلوم االقتصادية السورية.مجعية العلوم االقتصادية السورية. ٣٥٨٣٥٨ - -

سنابل شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية.سنابل شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية. ٣٥٩٣٥٩ - -
ويكيبيديا املوسوعة احلرة.ويكيبيديا املوسوعة احلرة. ٣٦٠٣٦٠ - -

املوقع الرئييس ملؤسسة احلوار املتمدن.املوقع الرئييس ملؤسسة احلوار املتمدن. ٣٦١٣٦١ - -
. ٣٦٢٣٦٢ - -Bank RakyatBank Rakyat بنك راكيات بنك راكيات

. ٣٦٣٣٦٣ - -Family bankFamily bank بنك األرسة بنك األرسة
موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي.موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي. ٣٦٤٣٦٤ - -

املوقع الرسمي لسامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا.املوقع الرسمي لسامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا. ٣٦٥٣٦٥ - -
. ٣٦٦٣٦٦ - -DZ BankDZ Bank موقع بنك داز األملاين موقع بنك داز األملاين

٣٦٧٣٦٧ - -The Cooperative bank plcThe Cooperative bank plc موقع بنك موقع بنك
موقع الترشيعات األردنية، نظام املعلومات وايف.موقع الترشيعات األردنية، نظام املعلومات وايف. ٣٦٨٣٦٨ - -

اجلريدة الرسمية احلكومية يف مجهورية جنوب أفريقيا.اجلريدة الرسمية احلكومية يف مجهورية جنوب أفريقيا. ٣٦٩٣٦٩ - -
٣٧٠٣٧٠ - -Government Gazette Republic of Sout Africa 22 february 2008Government Gazette Republic of Sout Africa 22 february 2008

المراجع األجنبية:المراجع األجنبية:
Case study on The Cooperative bank of RAJKOT LTD (RAJ Bank) Attainign zero Case study on The Cooperative bank of RAJKOT LTD (RAJ Bank) Attainign zero 371- 371- 
Non-performing Asset by Transparency, Trust and Servivce Analyzed by Tarak Non-performing Asset by Transparency, Trust and Servivce Analyzed by Tarak 

Shah, Indian Institute of planning and Management (IIPM) Ahmedabad.Shah, Indian Institute of planning and Management (IIPM) Ahmedabad.

Co-operatives UK John-paul Flintoff 2012.Co-operatives UK John-paul Flintoff 2012.372- 372- 
Co-operative banks in the new financial system Rabobank Group.Co-operative banks in the new financial system Rabobank Group.373- 373- 
Comparative Study-Cooperative banks and Grameen bank model. This docu-Comparative Study-Cooperative banks and Grameen bank model. This docu-374- 374- 
ment was prepared by Vishwas Satagar, Executive Director of Co-operative and ment was prepared by Vishwas Satagar, Executive Director of Co-operative and 

Policy Alternative Center 2003.Policy Alternative Center 2003.
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Credit Unions the money Advice Service.Credit Unions the money Advice Service.375- 375- 
Co-operative banking in India.Co-operative banking in India.376- 376- 
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