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ملخص البحث

يؤكد البحث أنه س�يكون لألزمتني العامليتني ) املالية والغذائية ( تأثريات س�لبية كبرية عىل 
حجم الفجوة الغذائية يف الدول النامية - ومنها اليمن - حيث من املتوقع أن تتزايد تلك الفجوة 

يف ظل الركود العاملي املتوقع . 

وهيدف البحث إىل حث املصارف اإلسالمية عىل متويل املزارعني إلنتاج حماصيل احلبوب 
بنسبة معقولة بصيغ إسالمية مناسبة .

ويض�ع البحث مقرتحا عمليًا لتش�جيع املصارف اإلس�المية  عىل متوي�ل القطاع الزراعي 
يق�وم ع�ىل تقليل املخاطر ووج�ود ضامن الطرف الثال�ث ، وبالتايل املس�امهة يف تضييق الفجوة 
الغذائي�ة ، وخاص�ة حماصي�ل احلبوب يف اليمن ، ويمك�ن أن يكون هذا املق�رتح نموذجًا لدول 

عربية وإسالمية أخرى. 

لق�د اش�تمل البح�ث ع�ىل أربع�ة حم�اور رئيس�ة ، تن�اول املح�ور األول فيها بع�ض صيغ 
التمويل الزراعي يف الفقه اإلس�المي كالس�لم واملزارعة واملس�اقاة . وتناول املحور الثاين واقع 
التموي�ل املرصيف للقطاع الزراع�ي يف اليمن ، حيث توصل الباحث إىل ضآلته وحمدوديته ، بينام 
ناق�ش املحور الثالث معوقات وأس�باب ضع�ف التمويل الزراعي  ومعاجل�ات تلك املعوقات 

واألسباب. 

وأم�ا املح�ور الراب�ع فقد عرض مقرتح�ًا عمليًا كنم�وذج متويل إس�المي لتضييق الفجوة 
الغذائية ملحاصيل احلبوب ، ويتكون النموذج املقرتح من أربع جهات تشارك يف حتقيقه ، وهي 
املص�ارف اإلس�المية اليمنية كجهات متويلي�ة ، واملزارعون ويمثلهم االحت�اد العام للتعاونيات 
الزراعية واجلمعيات الزراعية كجهات إنتاجية ، واملؤسسة االقتصادية اليمنية )حكومية (وكبار 
جت�ار احلبوب كجهات تس�ويقية ، ووزارة املالية والبنك املركزي  كجه�ات إرشافية وضامنة .. 

ويرتكز هذا املقرتح عىل استخدام صيغة بيع السلم  وبيع املرابحة لتمويل القطاع الزراعي .  
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ه�ذا وق�د توصل البح�ث إىل عدد من النتائج منه�ا :إمكانية وضع تص�ور لتمويل القطاع 
الزراعي عن طريق إنش�اء رشكة زراعية أو هيئة تابعة للمصارف اإلس�المية  .  وأنه لنجاح هذا 
التصور املقرتح للتمويل الزراعي، يلزم حش�د اجلهود الرس�مية والشعبية والدينية للتفاعل مع 

هذا املرشوع  الوطني للتمويل الزراعي وفق التصور املقرتح.

* * *
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املقدمة

نعلم مجيعًا أن العامل اليوم يواجه أزمتني عامليتني حادتني مل يشهد مثلهام من قبل. 

األوىل: أزمة ارتفاع أس�عار املواد الغذائية نتيجة ملامرس�ة سياسات اقتصادية ال أخالقية يف 
دول اإلنتاج أدت إىل خفض العرض الكيل من إنتاج املواد الغذائية بدعوى احلصول عىل الطاقة 
احليوي�ة، يف ظ�ل طلب متزايد من دول االس�تهالك الفقرية مما أدى إىل ارتفاع األس�عار بش�كل 
كب�ري، األمر الذي جع�ل منظامت دولية مثل منظمة )الفاو( تدق ناق�وس اخلطر بدخول الدول 

الفقرية يف جماعة كبرية. 

الثاني�ة: األزمة املالي�ة العاملية احلالية التي متثل�ت يف اهنيارات البن�وك والبورصات العاملية 
يف أمري�كا وأوروب�ا وغريها، نتيجة ملامرس�ة سياس�ات وأس�اليب يف التمويل ترتك�ز عىل بيوع 
الدين والفوائد الربوية، واللتان تعتربان ركنني أساس�يني يف النظام الرأس�اميل املتهاوي، مما أدى 
إىل تعرض�ه بش�كل مس�تمر إىل أزمات متكررة، وق�د أدت هذه األزمة األخ�رية إىل إثبات عدم 

صالحية وفعالية هذا النظام ورضورة البحث عن نظام اقتصادي آخر عادل بديل. 

إن تأثري األزمة املالية العاملية احلالية وتداعياهتا، كبرية عىل العامل، فحس�ب حتليالت خرباء 
امل�ال واالقتص�اد يف الع�امل أن الع�امل قادم عىل رك�ود طويل األج�ل. األمر الذي يعن�ي أن هذه 
األزم�ة س�يكون هلا تأثري مبارش ع�ىل متويل اإلنت�اج الغذائي كاحلبوب، حي�ث يتوقع انخفاض 
التمويل ومن ثم انخفاض العرض الكيل من احلبوب مما يزيد من تفاقم  األزمة األوىل - األزمة 
الغذائية - األمر الذي حيتاج إىل رضورة استيعاب هاتني األزمتني وخماطرمها عىل الدول النامية 
- خاص�ة اليم�ن - والعمل عىل وضع سياس�ات عاجلة ملواجهة أثرمها ع�ىل اإلنتاج الزراعي، 
والبحث عن وسائل أخرى غري االسترياد لتوفري املحاصيل الزراعية. قبل أن يفوت األوان وال 

نجد دوالً مصدرة لتلك املحاصيل. 
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إن من املسلامت أن اجلمهورية اليمنية - كغريها من الدول النامية - تعاين من فجوة غذائية 
كب�رية، وخاصة فج�وة حماصيل احلبوب، حي�ث تعتمد اليمن كليًا عىل االس�ترياد بنس�بة عالية 
ج�دًا . ولس�نا بصدد إثبات وجود هذه الفجوة فهناك دراس�ات أخرى متخصصة تناولت تلك 

الفجوة بأسلوب قيايس دقيق. 

إن ه�ذا البح�ث يس�تهدف تقدي�م تص�ورات ومقرتحات للمس�امهة يف ختفي�ض الفجوة 
الغذائي�ة للحب�وب يف اليم�ن - كنموذج لل�دول النامية - م�ن خالل دعوة البن�وك - وخاصة 
البن�وك اإلس�المية - لتوجي�ه جزء من مواردها واس�تثامرها يف جم�ال القط�اع الزراعي بصورة 
مبارشة باستخدام صيغ متويل إسالمية كالسلم وبيع املرابحة، واملغارسة. إن هذا البحث ليؤكد 
برضورة حش�د كل اجلهات الرس�مية والش�عبية والبنوك وخاصة البنوك اإلس�المية، والعمل 

سوّيًا ملواجهة األزمة العاملية الغذائية. 

هدف البحث: 

1( حث املزارعني عىل زيادة إنتاج حماصيل احلبوب بنسبة معقولة، تتم بتمويل من املصارف 
اإلسالمية. 

2( ح�ث املصارف اإلس�المية، تت�م بتمويل املزارع�ني إلنتاج حماصيل احلب�وب الزراعية 
بنسبة معقولة وبصيغ إسالمية مناسبة واقرتاح آلية لذلك. 

مشكلة البحث: ومتثل املشكلة التي يناقشها البحث: 

1- إعراض املصارف اإلس�المية عن متويل القطاع الزراعي بشكل مبارش بصيغ إسالمية 
مناس�بة ، بحجة عظ�م وضخامة املخاطر يف القط�اع الزراعي، واحتياج ه�ذا القطاع إىل جهود 

كبرية يف التمويل وانعدام خربة تلك املصارف هبذا القطاع. 



�د. لطـف حممد السـرحي 

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

2- إعراض كثري من املزارعني عن استزراع حماصيل احلبوب واستبداهلا بزراعة )القات(، 
ومن ثم قلة طلب التمويل لغرض زراعة احلبوب. 

أهميـة البحث: 

- حتلي�ل مش�كلة البحث م�ن خالل حتليل عوام�ل امتناع املصارف اإلس�المية عن متويل 
القط�اع الزراع�ي، وحتدي�د املخاط�ر التي حت�ول دون إق�دام املصارف ع�ىل التموي�ل الزراعي 
وحتليله�ا ووضع املقرتحات املناس�بة للحد منها ومواجهتها، وحتدي�د متطلبات نجاح التمويل 
الزراعي، واقرتاح أساليب للتمويل الزراعي، باإلضافة إىل وضع تصور لكيفية حشد املصارف 
واملزارعني واجلهات الرس�مية نحو تفعيل إنتاج حماصيل احلبوب الزراعية، يف ظل أزمة الغذاء 

العاملي املتزايدة وأزمة النظام املايل العاملي احلالية. 

- ك�ام تكمن أمهي�ة البحث كذلك يف حماولة وضع تصور لتموي�ل زراعة حماصيل احلبوب 
بصيغ استثامرية إسالمية كالسلم، وغريه من أدوات التمويل اإلسالمية، وآلية تنفيذ ذلك عمليًا 

من خالل االستفادة من جتارب سابقة حملية كانت أو خارجية. 

تقسيمات البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة، واملباحث هي كالتايل: 

املبحث األول: بعض صيغ التمويل الزراعي يف الفقه اإلس�المي وتطبيقاهتا يف ضوء عمل 
املصارف اإلسالمية . 

املبحث الثاين: واقع التمويل املرصيف للقطاع الزراعي يف اليمن. 

املبحث الثالث: معوقات التمويل الزراعي وسبل معاجلتها. 

املبحث الرابع: مقرتح عميل لنموذج متويل إسالمي ملحاصيل احلبوب الزراعية.
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املبحث األول

بعض صيغ التمويل الزراعي

يف الفقه اإلسالمي وتطبيقها يف ضوء عمل املصارف اإلسالمية 

كثرية هي الصيغ اإلسالمية التي يزخر هبا الفقه اإلسالمي، فمنها ما يصلح لتمويل القطاع 
الزراعي كالسلم ، ومنها ما يصلح للقطاع الصناعي كاالستصناع، وأخرى للتجاري كاملرابحة ، 
وللخدمات كالتأجري، مع إمكانية استخدام  تلك الصيغ يف متويل قطاعات اقتصادية متعددة. 

ول�ذا ف�إين س�أركز يف بحث�ي هذا ع�ىل صيغ�ة الس�لم واملزارع�ة واملس�اقاة واملغارس�ة  ، 
واستعراضها من ناحية فقهية خمترصة وآلية تطبيقها مرصفيًا وبام خيدم هدف البحث. 

املطلب األول: بيع السلم فقهيًا وتطبيقاته يف ضوء عمل املصارف اإلسالمية :

أوالً : تعريف بيع السلم :

الَسَلم: هو » عقد عىل موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد « )1(. 

أي أنه »بيع يشء موصوف يف الذمة بثمن معجل«، وبعبارة أخرى: هو » بيع آجل بعاجل «، 
فالعاجل هو الثمن، واآلجل هو الس�لعة املوصوفة يف الذمة. ويطلق عىل الس�لم السلف يف لغة 

أهل العراق. 

)1( موف�ق الدي�ن عبد اهلل ابن قدام�ة املقديس )املغني(، حتقيق د/ عبداهلل عبداملحس�ن الرتكي، د/ عبدالفتاح 
حممد احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، اجلزء السادس، ص�384.

زكري�ا القضاة، الس�لم واملضاربة من عوامل التيس�ري يف الرشيعة اإلس�المية، دار الفكر، ع�اّمن، الطبعة 
األوىل، 1984، ص21، نقاًل من ابن قدامة: املغني، بحاشية الرشح الكبري . 
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ثانيًا: مرشوعية بيع السلم:

 بيع السلم جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع. 

 - فأّم����ا الكت����اب: فق��ول اهلل تع��اىل :﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 
 پ   ڀڀ  ﴾ )1(. 

- وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال: أشهد أن السلف املضمون 

إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ هذه اآلية، ألن هذا اللفظ يصلح للسلم 

ويشمله بعمومه )2(. 

- أم�ا الس�نة: فروى اب�ن عباس ريض اهلل عنهام عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص » أنه ق�دم املدينة وهم 

يس�لفون يف الثامر الس�نتني والثالث، فقال: » من أس�لف يف يشء فليسلف يف كيل معلوم ووزن 

معلوم، إىل أجل معلوم « متفق عليه )3(. 

- وأم�ا اإلمج�اع: فق�ال ابن املن�ذر: أمجع كل من نحف�ظ عنه من أهل العلم عىل أن الس�لم 

جائ�ز، ألن املثم�ن يف البيع أحد عويض العقد، فجاز أن يثب�ت يف الذمة، كالثمن، وألن بالناس 

حاج�ة إلي�ه، ألن أرباب ال�زروع والثامر والتج�ارات حيتاجون إىل النفقة عىل أنفس�هم وعليها، 

لتكتمل، وقد تعوزهم النفقة، فجّوزوا السلم لريتفقوا ويرتفق املسلم باالسرتخاص )4(. 

)1(  البقرة: آية 282.
)2(  ابن قدامة، املغني، ص384.
)3(  ابن قدامة: املغني، ص�384. 

)4(  املرجع السابق، ص�385. 
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ثالثًا: رشوط بيع السلم )1(:

1- أن يك�ون رأس م�ال الس�لم )الثمن( نق�دًا معلوم�ًا، وأن يقبض يف جمل�س العقد قبل 

التف�رق عند مجهور الفقهاء، أو بع�د ثالثة أيام عند املالكية)2(، حذرًا من الوقوع يف معنى مبادلة 

الدين بالدين، وهو منهي عنه رشعًا. 

2- أن يكون املسلم فيه دينًا، أي شيئًا موصوفًا يف الذمة، ألنه إن كان معينًا عند املسلم إليه 

لزم بيع معني يتأخر قبضه، وهو ال جيوز، ألنه قد هيلك قبل قبضه فيدور الثمن بني الس�لفية إن 

هلك، وبني الثمنية إن مل هيلك)3(.

3- أن يكون املس�لم فيه معلومًا، ومما ينضبط بالصفات بوصفه ومقداره وجنس�ه ونوعه، 

علاًم ينفي الغرر ويقطع التنازع.

ومل�ا كان املس�لم فيه ثابتًا يف الذمة غري مرئي وال معني، اش�رتط الفقه�اء أن ينص يف العقد 

عىل بيان جنس املس�لم فيه، ونوعه ومقداره وصفاته التي خيتلف هبا الثمن اختالفًا ظاهرًا، ألن 

ه�ذا ه�و املمكن يف إعالمه والرافع للجهالة عنه هذا يف اجلملة. إال أن الفقهاء هلم تفصيالت يف 

)1( انظر: حممد بن خان: الروضة الندية رشح الدرر البهية، حتقيق حممد صبحي حسن حالق، مكتبة الكوثر،      
الرياض، الطبعة السادسة، 2003، ص�237-235. 

انظر: ابن قدامة يف املغني، 384 وما بعدها. 

انظر: حممد توفيق رمضان البوطي، البيوع الش�ائعة وأث�ر ضوابط املبيع عىل رشعيتها، دار الفكر، لبنان، 
طبعة 2001، ص�147-145.

انظر: زكريا القضاة، السلم واملضاربة، مرجع سابق، ص�104. 
)2(  وعل�ة التحدي�د بثالث�ة أيام وليس أكثر، ألن الثالثة فام دون هو يف حك�م املعجل، كام لو تأخر القبض إىل 

آخر املجلس، وما قارب اليشء يعطى حكمه . 
)3(  منح اجلليل للشيخ عليش 370/5 . 



11د. لطـف حممد السـرحي 

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

بع�ض املواض�ع، فمثاًل  إذا أس�لم يف القمح ضبط بام ييل )النوع: بلدي، هتامي س�مري، جويف، 

مغريب- حجم احلبة: صغري، كبري( وهكذا حسب العرف. 

ومم�ا يتعل�ق بصفات املس�لم فيه: أن يكون س�لعة زراعية بإمجاع الفقهاء، وجيوز الَس�َلم يف 

غريها كالسلع الصناعية، واخلدمية، عند اجلمهور وال جيوز عند األحناف ألن السلع الصناعية 

هلا عقد آخر غري الَسَلم، وهو عقد بيع االستصناع برشوط ختتلف عن عقد بيع السلم)1(. 

4- أن يكون املس�لم فيه مؤجاًل أجاًل معلومًا، وهو قول مجهور الفقهاء خالفًا للش�افعية، 

فيجيزون السلم احلال، ألن السلم إذا جاز مؤجاًل جاز حاالً باألوىل، لبعده عن الغرر، وفرسوا 

احلدي�ث » إل�ى أجل معلوم « بالعلم باألجل، ال األجل نفس�ه، وقد يك�ون هذا مفيدًا في عمل 

المصارف اإلسالمية من بعض الوجوه، وبخاصة تمويل السلع سريعة التلف في ظل ظروف 

عرض غير جيد .

5- أن يكون املسلم فيه عام الوجود يف حمله عند حلول األجل ،أي موجودًا وقت التسليم، 

وبالتايل ال جيوز أن يسلم يف ثمرة بعينها أو بستان بعينه .

6- أن يع�ني مكان تس�ليم املس�لم فيه إن كان حلمله كلفة ومؤون�ة، وذلك عند أيب حنيفة، 

حتى تنتفي اجلهالة، ويزول التنازع عند التسليم خالفًا لصاحبيه. 

رابعًا: بعض أحكام بيع السلم:

ويقصد باحلكم هنا ما يرتتب عىل عقد السلم من آثار أصلية بالنسبة لطرفيه، وفيام ييل أمهها 

بام خيدم هدف البحث. 

)1(  انظر: حممد توفيق البوطي: البيوع الشائعة، مرجع سابق، ص�167-166.   



حنو متويل مصريف إسالمي حملاصيل احلبوب يف اليمن 12

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

أ- بيع املسلم فيه قبل قبضه )1(. 

هل جيوز للمس�لِّم )املش�رتي( أن يبيع املسلَّم فيه قبل أن يس�توفيه ويقبضه من املسلم إليه.   
وهو ما يطلق عليه مرصفيًا بالسلم املوازي .

ذه�ب مجهور الفقهاء )احلنفية والش�افعية، واحلنابلة، والزيدية( إىل أنه ال جيوز بيع املس�لم 
فيه قبل قبضه مطلقًا. خالفًا للاملكية الذين ال يرون جواز بيع املس�لم فيه قبل اس�تيفائه إذا كان 
طعامًا، أما إن كان غري طعام فال خالف يف مذهب مالك يف إجازته وقد أخذت بعض املصارف 

اإلسالمية برأي املالكية للتسهيل)2(. 

ب- تعذر املسلم فيه عند حلول األجل)3(. 

إذا انقطع املس�لم فيه عند حلول األجل وعند املحل، بحيث تعذر عىل املسلم إليه )البائع( 
إيفاؤه للمس�لم. وذلك إما لغيبة املس�لم إليه أو عجزه عن التس�ليم حتى عدم املس�لم فيه أو مل 

حتمل الثامر تلك السنة. فهل يبطل السلم هبذا العذر وما احلكم إذا مل يبطل؟ هناك رأي��ان: 

اجلمهور: يرون ختيري املس�ّلم بني أن يصرب إىل وجوده وبني فسخ العقد، ويرجع بالثمن إن 
كان موجودًا أو بدله إن عدم، وبدل قيمته إن كان قيميًا أو مثله إن كان مثلّيًا. 

)1( زكريا القضاة، السلم واملضاربة، مرجع سابق، ص�104. 
)2(  مزيد إيضاح هلذه املس�ألة: جيوز بيع املس�لم فيه قبل قبضه لبائعه بمثل ثمنه أو أقل ال أكثر، لوجود التهمة 
يف األكثر بس�لف جر منفعة، وجيوز بيعه لغري بائعه باملثل أو أقل وأكثر يدًا بيد، وال جيوز البيع بالتأخري، 
أي تأجيل التس�ليم للغرر احلاصل بس�بب انتقال اليشء املس�لم فيه من ذمة معجلة إىل ذمة مؤجلة، ولو 

كان البيع نقدًا جلاز .

ويستثنى من هذا احلكم الطعام، فال جيوز بيعه إال بعد قبضه من املسلم إليه. وعليه جيوز ملن اشرتى قطنًا 
موصوفًا يف الذمة إىل أجل أن يبيعه بعقد آخر قبل قبضه من املسلم إليه، أي البائع . )انظر: بداية املجتهد 

  .)172/2
)3(  ابن قدامة: املغني، مرجع سابق ص407.  



�1د. لطـف حممد السـرحي 

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

ويف قول للشافعية واحلنابلة وزفر من احلنفية: يفسخ السلم ويسرتد رب السلم رأس املال 

كام لو هلك املبيع قبل قبضه)1(. 

خامسًا: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل حول  صور التطبيقات املعارصة لبيع السلم:

ناقش جممع الفقه اإلس�المي الدويل بيع السلم وصور تطبيقاته املعارصة يف دورته التاسعة 

املنعق�دة بأبو ظب�ي بدولة اإلم�ارات العربية املتحدة خ�الل الف�رتة 1-6 ذي القعدة 1415ه� 

املوافق ل� 1-6 أبريل 1995م، وخرج املجمع بالتايل: 

يع�د الس�لم يف عرصن�ا احلارض أداة متوي�ل ذات كف�اءة عالية يف االقتصاد اإلس�المي ويف 

نشاطات املصارف اإلسالمية، من حيث مرونتها واستجابتها حلاجات التمويل املختلفة، سواء 

أكان متوياًل قصري األجل أم متوس�طًا أم طوياًل . واس�تجابتها حلاجات رشائح خمتلفة ومتعددة 

م�ن العم�الء، س�واء أكانوا من املنتج�ني الزراعي�ني أم الصناعي�ني أم املقاولني أم م�ن التجار. 

واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأساملية األخرى.

وهلذا تعددت جماالت تطبيق عقد السلم، ومنها ما ييل:

أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية خمتلفة. حيث يتعامل املرصف اإلسالمي مع 

املزارعني الذين يتوقع أن توجد لدهيم السلعة يف املوسم من حماصيلهم ، أو حماصيل غريهم التي 

يمكن أن يشرتوها ويسلموها إذا أخفقوا يف التسليم من حماصيلهم. فيقدم هلم هبذا التمويل نفع 

بالغ، ويدفع عنهم مشقة العجز املايل عن حتقيق إنتاجهم. 

ب- يمك�ن اس�تخدام عقد الس�لم يف متويل النش�اط الزراع�ي والصناعي، الس�يام متويل 

)1( ينظ�ر: البناي�ة يف رشح اهلداية للعين�ي 432/7، بداية املجتهد 205/2، املغن�ي 196/4، مغني املحتاج 
للرشبيني اخلطيب 106/2 .



حنو متويل مصريف إسالمي حملاصيل احلبوب يف اليمن 1�

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املراحل السابقة إلنتاج وتصدير السلع واملنتجات الرائجة، وذلك برشائها سلاًم وإعادة تسويقها 
بأسعار جمزية. 

ج�-  يمكن تطبيق عقد السلم يف متويل احلرفيني وصغار املنتجني الزراعيني والصناعيني، 
ع�ن طريق إمدادهم بمس�تلزمات اإلنتاج، يف صورة معدات وآالت أو م�واد أولية كرأس مال 

سلم، مقابل احلصول عىل بعض منتجاهتم وإعادة تسويقها )1(.

التطبيق املرصيف لبيع السلم  : 

أم�ا تطبي�ق بيع الس�لم عمليًا فق�د بادرت بع�ض املصارف اإلس�المية بتطبيق�ه يف املجال 
الزراعي كاملصارف اإلس�المية الس�ودانية واملرصية، وأحد املصارف اإلسالمية اليمنية بشكل 

حمدود كام سيأيت. 

حيث قامت تلك املصارف بالرشاء من املزارعني مبارشة أو من خالل وسطاء كاجلمعيات 
الزراعية عىل أس�اس عقد الس�لم ورشوطه ، فيدفع رأس مال السلم مقدمًا دفعة واحدة أو جمزًأ 
بتج�زيء عق�د الس�لم الكيل إىل عقود جزئية ،  بحيث يتم هلا تس�ليم قيمة كل ش�حنة حمددة من 
املسلم فيه )السلعة الزراعية( لضامن استخدام التمويل يف ما خصص له، وحتى ال ينفقه املزارع 

إال يف جمال إنتاج السلعة املسلم فيها. 

وحني حلول أجل التس�ليم يس�تلم املرصف اإلس�المي املس�لم فيه ويقوم ببيعه يف السوق 
بسعر أعىل حمققًا ربحًا جمزيًا من ذلك. 

)1( البوطي: البيوع الش�ائعة، مرجع س�ابق، ص162-163، نقاًل من جملة منار اإلسالم، أبو ظبي العدد 12 
لس�نة 20 ذو احلج�ة 1415ه� الصفح�ة: 52-54 [عن صيغ التمويل الزراعي د. عبد اهلل الديرش�وي 

ص306.  



�1د. لطـف حممد السـرحي 

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املطلب الثاني: صيغ أخرى للتمويل الزراعي:

هناك صيغ أخرى لتمويل القطاع الزراعي متناثرة يف كتب الفقه اإلس�المي، مثل املزارعة 

واملس�اقاة، واملغارس�ة ولكن هذه الصيغ حمدودة التطبيق مرصفيًا وحتتاج إىل دراس�ات واس�عة 

للتطبيق، نكتفي هنا باستعراض مفاهيمها: 

أوالً: املزارع��ة :

- مفهوم رشكة الزراعة :

املزارع�ة: عق�د ب�ني املالك ل�ألرض الزراعية وب�ني امل�زارع، حيث يس�لم املالك األرض 

للم�زارع وه�ي يف حالة صاحل�ة للزراعة، ليقوم امل�زارع بالعمل فيها وزراعتها، وقس�مة الناتج 

بينهام بنسب شائعة حسب االتفاق والرتايض)1(. 

أو ه�ي: »عق�د عىل ال�زرع ببعض ما خيرج من�ه برشائطه  املوضوعة له رشعًا )2(. وتس�مى 

أيضًا باملخابرة واملحاقلة . 

مرشوعيتها: 

املزارعة غري جائزة عند أيب حنيفة والش�افعي، وذلك ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيام أخرجه مس�لم عن 

جابر بن عبد اهلل: » نهى عن المخابرة «، وهي المزارعة.

)1(  حس�ني حسني شحاته، األسس واملعاجلات املحاسبية لعمليات رشكات املزارعة واملساقاة واملغارسة كام 
متوهلا املصارف اإلس�المية، بحث مقدم إىل ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي يف 4-5 رمضان 1427ه� 

- 27-28 سبتمرب 2006م ج2، ص�168. 
)2( عبدالعزي�ز اخلي�اط و أمح�د العي�ادي، فقه املعام�الت وصي�غ االس�تثامر، دار املتقدمة للن�رش والتوزيع ، 

ص�174، نقاًل من الكاساين: بدائع الصنائع، 3817/2.
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

وأجازها الشافعية تبعًا للمساقاة للحاجة، بشرط اتحاد العمل وعسر إفراد النخل بالسقي، 
واألرض بالعمارة .

وأجازه�ا المالكية في المش�هور عندهم، والحنابل�ة والصاحبان من الحنفي�ة، وبرأيهما 
يفت�ى عن�د الحنفية، لم�ا أخرجه الجماع�ة » أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عامل أهل خيبر بش�طر ما يخرج من 

ثمر أو زرع« )1(. 

ثانيًا: املس�اقاة :

املساقاة )2(: عقد عىل دفع الشجر وما يف حكمه ملن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ نضجه، 
نظ�ري ج�زء معلوم من ثمره، وعليه فإن املس�اقاة رشك�ة زراعية تقوم بني طرف�ني، يقدم أحدمها 
الش�جر وهو رب املال، ويقدم الطرف الثاين العمل وهو القائم بعملية الس�قي والرعاية وما يف 
حكم ذلك، ويوزع صايف الناتج مش�اركة بينهام بنسبة يتفق عليها الرشيكان كالنصف أو الثلث 

أو نحو ذلك: 

املس�اقاة جائ�زة عن�د الصاحبني م�ن احلنفي�ة، وبرأهيام يفت�ى عنده�م، وكذا عن�د املالكية 
والش�افعية واحلنابلة، اس�تدالالً بمعاملة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أهل خيرب، وقد عمل هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وأزواجه 

والخلفاء الراشدون، وأجمع الصحابة على جوازها )3(. 

وال جتوز املساقاة عند أيب حنيفة وزفر كاملزارعة ، ألهنا استئجار ببعض اخلارج، وهو منهي 
عنه )4(.

)1( انظر: سبل السالم 78/3، نيل األوطار 272/5، وما بعدها . 
)2( حس�ني حسني ش�حاته: األسس واملعاجلات املحاس�بية لعمليات رشكات املزارعة واملس�اقاة واملغارسة، 

مرجع سابق، ص�182. 
)3( انظر: تكملة فتح القدير 45/8، القوانني الفقهية ص 279، مغني املحتاج 322/2، املغني 384/5. 

)4( البدائع 185/6 . 



�1د. لطـف حممد السـرحي 

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

ثالثًا: املغارسة :

املغارس�ة: رشكة بني املغارس )العامل( وبني صاحب األرض )املالك(. ويتكون رأس�امل 

الرشكة من مسامهة عينية من جانب صاحب األرض تتمثل يف تقديم أرض بيضاء الستصالحها، 

ومسامهة عينية من جانب املغارس تتمثل يف عمل العامل مع مسامهة نقدية تتمثل يف اإلنفاق عىل 

املغروس من جانب العامل، مع عدم اس�تحقاق املغارس جزءًا من األرض إال بعد اس�تصالح 

األرض وبلوغ الثامر مرحلة الطعام )1(. 

أو: » دفع شخص أرضه إىل من يغرس فيها شجرًا من عنده عىل أن تكون األرض والشجر 

بينهام بحسب االتفاق « )2(.

مرشوعيته�ا:  وق�د ذه�ب إىل مرشوعيته�ا املالكي�ة، وجعلوه�ا حال�ة ثالث�ة باإلضافة إىل 

)اإلج�ارة( ب�أن يغرس العام�ل للاملك ش�جرًا بأجرة معلوم�ة، )واجلعالة( بأن يغ�رس العامل 

للاملك شجرًا عىل أن يكون نصيب له فيام ينبت من ثمر)3(. 

أما اجلمهور فاملغارسة ال جتوز عندهم)4(، الشرتاط املشاركة يف األصل، وهو الشجر .

)1(   عبدالس�تار اخلويلدي: املغارس�ة صيغة اس�تثامرية مرصفية حديثة، بحث مقدم إىل ندوة الربكة لالقتصاد 
اإلسالمي يف سبتمرب 2006. ج2/ص�141.  

)2(   انظر:

أ- د.عبدالستار أبو غدة، بحث املشاركات الزراعية وبخاصة املغارسة ودور املؤسسات املالية اإلسالمية، 
بحث مقدم إىل ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي، يف سبتمرب 2006. ج2، ص�62. 

ب- عبدالس�تار اخلويلدي، املغارسة صيغة اس�تثامرية مرصفية حديثة، مرجع سابق، ندوة الربكة، ج2، 
ص�105. 

)3( انظر: رد املحتار البن عابدين 203/4 ط احللبي .
)4( القوانني الفقهية ص 281 .   
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

مم�ا تق�ّدم يتض�ح أن صيغ االس�تثامر يف ص�ور املزارعة واملس�اقاة واملغارس�ة ب�دأ البحث 
والتنظري الفكري هلا لوضع تصورات تطبيقية هلا يف املصارف اإلسالمية ، بينام صيغة بيع السلم 
ق�د وج�دت هلا طريقًا للتطبيق املي�داين وحققت نجاحات كبرية يف بعض املصارف اإلس�المية 
كالس�ودان، ومن ثم فإنه يف بحثنا هذا س�وف نركز عىل وضع تصور آللية تطبيق صيغة الس�لم 

عرب البنوك اإلسالمية اليمنية، يمكن أن حتتذي به البنوك اإلسالمية األخرى . 

وذلك يف املباحث التالية: 

* * *
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املبحث الثاني

واقع التمويل املصريف للقطاع الزراعي يف اليمن

تش�ري اإلحص�اءات الرس�مية أن أكثر من نصف س�كان اجلمهوري�ة اليمنية يش�تغلون يف 
القطاع الزراعي ، بينام ترتاوح نسبة مسامهة هذا القطاع يف الناتج املحيل من 15-20%، مما يدل 
أن هن�اك بطال�ة مقنعة كبرية يف هذا القط�اع وحتتاج إىل حتريك هذا القط�اع وتفعيله للعمل عىل 

زيادة مسامهته يف الناتج املحيل. 

وإذا نظرن�ا إىل جان�ب مصادر متويل هذا القطاع ، فإننا نتوقع أن يعتمد عىل التمويل الذايت 
بدرجة أساس�ية رغم ش�حتها، ثم بدرجة ضعيفة عىل القطاع املرصيف. فلو تتبعنا حجم مسامهة 
القط�اع امل�رصيف يف متويل القط�اع الزراعي مقارن�ة بالقطاعات األخرى ، فإننا س�نجد أن هذه 
املسامهة ضئيلة جدًا وهي ال تزيد - وفقًا إلحصاءات البنك املركزي - عن نسبة 1،8% فقط يف 

عام 2006 ونسبة 1،3%  فقط يف عام 2007. 

ول�و قارنا القيمة املطلقة لنس�بة مس�امهة القطاع امل�رصيف يف عام 2007 للقط�اع الزراعي 
والبالغة 4660 مليون  ، ونسبة مسامهته يف الناتج املحيل والبالغة 359.695 مليون ريال وفقًا 

لإلحصاءات الرسمية )1( أي بنسبة 1،3%، سنالحظ مقدار الضآلة يف حجم ذلك التمويل.

- صور التمويل املصريف للقطاع الزراعي: 

م�ع مالحظة ضآل�ة حجم التمويل املرصيف للقطاع الزراعي ف�إن صوره متعددة وهي عىل 
النحو التايل:

)1(   البنك املركزي اليمني، النرشة الدورية ،أغسطس 2008م ، ص�7
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1- االقرتاض من بنك التسليف التعاوين الزراعي: 

كان بنك التسليف التعاوين الزراعي قبل حتوله إىل بنك جتاري يقوم بتقديم التمويالت إىل 
القطاع الزراعي عن طريق فروعه الكثرية للمزارعني وبأسعار فائدة ال تزيد عن 4.5%، وكان 
يق�دم تلك القروض يف الغالب يف صورة قروض عينية، وقد اقرتحت يف دراس�ة علمية س�ابقة 
تعدي�ل أس�لوبه يف التموي�ل، حيث يتحول التمويل م�ن صيغة القرض إىل ص�ورة بيع املرابحة 

لتشابه إجراء القرض العيني بصفة املرابحة. 

 ifcولكن لألس�ف ت�م حتويل هذا البنك بناًء عىل توصية من مؤسس�ة التموي�ل الدولية ال
من بنك متخصص لتمويل القطاع الزراعي إىل بنك جتاري يعمل وفق معايري البنوك التجارية. 
لذا أصبحت نس�بة متويله للقطاع الزراعي إىل إمجايل القروض والس�لفيات 1.4% طبقًا لتقرير 
البنك الس�نوي لعام 2007 م ، بعد أن كان يوجه كل موارده للقطاع الزراعي. ومن ثم أصبح 
بنكًا منافس�ًا  للبنوك األخرى ، الس�يام أنه أصبح يقدم قروضًا وفقًا ألس�عار الفائدة السائدة يف 
الس�وق، مما أفقد دوره الوطني يف دعم القطاع الزراعي وتقديم التمويل بقروض خمفضة )رغم 

حرمة هذه الفوائد( ولذا انرصف املزارعون عن التعامل معه رغم قلتهم. 

إن األزم�ة العاملي�ة للغذاء ومتطلبات حتقي�ق األمن الغذائي توجب أن ع�ىل الدولة املالكة 
للبنك أن تعيد دوره يف متويل القطاع الزراعي وبآلية إسالمية كاملرابحة والسلم. 

2- متويل املصارف اإلسالمية اليمنية للقطاع الزراعي غري املبارشة :

رغ�م أن هناك أربعة بنوك إس�المية متث�ل يف حجم مواردها وعددها أكث�ر من ثلث النظام 
املرصيف اليمني إال أن دورها يف تنمية القطاع الزراعي حمدود جدًا، مع أن ذلك يدخل يف فلسفة 
عملها وهو املسامهة يف عملية التنمية وربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتامعية. وال شك أن 

دعم القطاع الزراعي له بعد اجتامعي كبري. 
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وبالرجوع إىل تقارير بعض البنوك اإلس�المية لعامي 2007/2006 وحتليل مسامهتها يف 
حتري�ك القطاع الزراعي وجدنا أن مس�امهتها كذلك متواضعة جدًا مقارن�ة بتمويل القطاعات 

االقتصادية األخرى.  واجلدول التايل يبني ذلك .

جدول يبني حجم مسامهة البنوك اإلسالمية يف متويل القطاع الزراعي   

القيمة باملليون ريال 

البيان
بنك سبأ اإلسالمي

البنك اإلسالمي 
اليمني

بنك التضامن 
اإلسالمي

مرصف اليمن 
البحرين الشامل

20062007200620072006200720062007

مرابحة واستصناع 
ومعامالت

1782463691890--956931

1426855----22مشاركات

157112----43100مضاربة  + أخرى

25391898--1832565691890اإلمج��ايل

02.%04.%--9.8%9.8%2% 6.1%نسبة من إمجايل االستثامرات

املصدر: التقارير السنوية للبنوك اإلسالمية لعام 2007م.

ومن اجلدول الس�ابق نالحظ أن شكل التمويل للقطاع الزراعي من البنوك اإلسالمية هو 
يف ص�ورة بيوع يف معظم�ه كبيع املرابحة ملدخالت ومس�تلزمات لإلنت�اج الزراعي كاحلراثات 

والبذور واآلالت الزراعية. 

كام يبني اجلدول أن نس�بة متويل القطاع الزراعي يف كل من بنك س�بأ اإلسالمي بلغت %2  
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لعام 2007م مما يعني أن حوايل 98% من استثامرات البنك موجهة للقطاع التجاري والصناعي 
واخلدمي. ويف البنك اإلس�المي اليمني 9.8% لعام 2007 أي أن نس�بة التمويل 90.2% من 
حجم االس�تثامرات للقطاعات األخرى ومع أن نس�بة املسامهة كبرية مقارنة بالبنوك اإلسالمية 

األخرى إال أهنا َضئيلة كقيمة مطلقة . 

أم�ا بنك التضامن اإلس�المي فلم توض�ح تقاريره الس�نوية حجم التموي�الت يف القطاع 
الزراعي مما يعني أن أغلق أبوابه أمام القطاع الزراعي. 

أما مرصف اليمن البحرين الشامل فقد كانت املسامهة يف القطاع املرصيف 04.% لعام 2007 .

�- جتربة بنك سبأ اإلسالمي يف متويل القطاع الزراعي املبارش بصيغة السلم. 

أنش�أ بنك سبأ اإلسالمي يف عام 1998م حمفظة اس�تثامرية لتمويل القطاع الزراعي بمبلغ 
ستني مليون ريال، شارك يف هذه املحفظة أحد املستثمرين ب�)50%( والبنك بالنسبة الباقية. 

وت�م التنفيذ امليداين برشاء قطن من حمافظة )أبني( بصيغة الس�لم عن طريق مجعية )مودية( 
الزراعية، حيث تم رشاء القطن من املزارعني بمبلغ املحفظة عن طريق اجلمعية، ونجح التمويل 
يف ذل�ك وحقق�ت املحفظة ربح�ًا جمزيًا يف ه�ذا العام حيث تم بي�ع القطن بعد ف�رز البذور منه 

وبيعهام حمليًا. 

ث�م تم تكرار عملية االس�تثامر مرة أخرى هلذه املحفظة يف ع�ام 1999م، وتم رشاء القطن 
كذلك بصيغة  السلم من حمافظة )أبني(، لكن يف هذه املرة استغرق التنفيذ للتسويق وقتًا طوياًل 

مما أثر عىل نسبة الربح، حيث مل تصف العملية إال يف ديسمرب 2000م )1(.

ولكن بشكل عام حققت املحفظة ربحًا بنسبة 5% يف املتوسط للسنتني. 

وقد كانت جتربة بنك سبأ اإلسالمي رائدة، ويفكر البنك حاليًا تقييم التجربة وإحيائها من جديد.

)1(   بنك سبأ اإلسالمي، مقابلة مع مديرقطاع االستثامر ومساعد املدير العام للبنك.
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املبحث الثالث

معوقات التمويل الزراعي وسبل املعاجلة

أرشنا يف املبحث السابق إىل ضآلة وتدين التمويل املرصيف للقطاع الزراعي، فام هي أسباب 
ذلك التدين أو الضعف؟ احلقيقة أن ذلك قد يرجع إىل عزوف املصارف اإلسالمية عن التمويل 
هلذا القطاع لكثرة املخاطر وقلة العائد، كام أن مجهور املزارعني قد يكونون يف غنى عن التمويل 
م�ن املص�ارف ، إما العتامده�م عىل التمويل ال�ذايت، أو معظمهم عىل األقل، وإم�ا لقلة الوعي 
امل�رصيف واجله�ل ب�ه، وإذا علم بعضه�م بطريق التموي�ل امل�رصيف، َصُعب علي�ه تلبية رشوط 
التموي�ل وخاص�ة الضامنات. ويمكن حتليل هذه األس�باب التي تعد بمثاب�ة معوقات للتمويل 

الزراعي، حماولني اقرتاح بعض سبل املعاجلة يف املطلبني التاليني: 

املطلب األول: أسباب عزوف املصارف اإلسالمية عن متويل القطاع الزراعي:

 إن الس�بب الرئي�ي لعزوف املصارف ع�ن متويل القطاع الزراعي يرجع إىل ارتفاع نس�بة 
خماطر متويل القطاع الزراعي من وجهة نظر املصارف اإلسالمية : 

فهناك خماطر متعددة حتد من متويل القطاع الزراعي  منها: خماطر متعلقة بش�خص املزارع، 
ومنها متعلقة باملنتج الزراعي وبالبيئة الزراعية، ومنها متعلق بمخاطر العمليات املرصفية نفسها  

ونجملها فيام ييل: 

1- خماطر متعلقة باملزارع :

وتشمل: 

- استخدام التمويل يف غري ما خصص له أو بعضه. 
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- املامطلة يف سداد قيمة التمويل كالتمويل باملرابحة. 

- التأخري يف تسليم املحصول إذا تم التمويل بصيغة السلم. 

- صعوبة متابعة املزارعني يف املواقع الزراعية النائية. 

- حمدودي�ة الوع�ي امل�رصيف اإلس�المي وبصي�غ التمويل امل�رصيف اإلس�المي وضوابطه 

الرشعية ، مما قد يؤثر يف رشعية األرباح حني خمالفة تلك الضوابط.

- انرصاف املزارعني عن زراعة املحاصيل الزراعية كاحلبوب، واالعتامد عىل زراعة القات، 

بوصفه حمصوالً نقديًا مربحًا، وهذا يعد من أكرب التحديات التي تعيق االستثامر الزراعي، حيث 

إّن من شأن هذا العائق التقليل من احلاجة إىل طلب التمويل املرصيف يف إنتاج احلبوب. 

سب�ل املع�اجلة: 

بالنس�بة ملعاجلة قضية القات فاألمر حيتاج إىل محلة وطنية مكثفة رسمية ودينية الستنهاض 

اهلم�م، وذل�ك الس�تزراع املحاصي�ل الزراعي�ة، كاحلب�وب مكان الق�ات ، وإش�عار املزارعني 

بخط�ورة آثار األزمة املالية العاملية ع�ىل األمن الغذائي وخطر املجاعة القادمة، يرافق ذلك محلة 

توعي�ة مرصفية إس�المية، وإذكاء روح االلت�زام بالعقود والوفاء بااللتزام�ات للغري عن طريق 

العلامء والدعاة ، وتأكيد أن ذلك مطلب رشعي. 

وأما بالنس�بة للمخاطر املتعلقة بالتمويل فاملصارف اإلس�المية ملزمة بإتباع أساليب منح 

التمويالت اإلسالمية التي تضمن حقوقها من املامطلة، أو التعدي، كحسن اختيار املزارع الويف 

ونوعية الضامن املناسب كام هو احلاصل يف متويل القطاعات االقتصادية األخرى. 
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2- خماطر متعلقة باملنتج الزراعي وبالبيئة الزراعية: 

كذا ترى املصارف اإلسالمية أن هناك خماطر يف املنتجات الزراعية والبيئة الزراعية املحيطة 
نجملها فيام ييل: 

- تعرض املحاصيل الزراعية لآلفات الزراعية أو تلفها كلها أو بعضها. 

- صعوب�ة ضب�ط حج�م املحصول املتوق�ع ومواصفاته الس�يام إذا كان التموي�ل للمزارع 
بصيغة السلم. 

- احتامل عدم مالءمة البيئة الزراعية كالظروف املناخية املتقلبة وشح األمطار.

- ظهور عقبات ترحيل املحاصيل بس�بب ضعف ش�بكة النقل وضعف وس�ائل التخزين 
باملواقع الزراعية. 

سبل املواجهة: 

إن هذه الصعوبات يمكن معاجلتها مسبقًا من خالل عمل دراسات جدوى فنية لنوعية 
املحاصي�ل الزراعية ومواقع زراعته�ا، وطبيعة األجواء املناخية بحيث يتم اس�تيعاب هذه 
املخاط�ر، وتقيي�م درجة تأثريها عىل عملية التمويل اإلس�المية مع وض�ع خيارات ملناطق 
زراعي�ة متع�ددة واملقارنة بينها واختيار املناطق األقل خماطرة منها يف اإلنتاج، ويف الظروف 

املناخية املحيطة. 

وال شك أن استخدام األساليب احلديثة يف الزراعة كالتقاوي ووسائل القضاء عىل اآلفات 
الزراعية من شأنه احلد من تلك املخاطر. 

ومع ذلك نؤكد أن املصارف اإلس�المية جيب عليها أن تتخلص من عقدة اخلوف، وعليها 
أن تدرك أن ذلك املزارع البس�يط، اس�تطاع أن يواجه تلك املخاطر وأن يتعامل معها ويتحملها 
ويتغلب عليها. ثم ال ننس أن مسألة خماطر املنتج الزراعي والبيئة املحيطة تقع بأمر اهلل، وما عىل 

املسلم إال أن يأخذ بأسباب العمل ويرتك النتائج هلل عز وجل املتكفل برزق العباد. 
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 ق�ال تع�اىل: ﴿ ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾)1(،  وق�ال ع�ز وج�ل: 
  ،)2(﴾ ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې    ﴿

وق�ال أيض�ًا: ﴿ ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ﴾)3(،  وقال عز وج�ل: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  
ڦ  ڄ    ﴾)4(. 

وال شك أن هذه املعاين القرآنية جتعل املسلم يسعى للعمل ثم يرتك النتائج هلل فيتقبلها بكل 
طمأنينة نفسية ورضا بام قسم اهلل. فهل نعي مثل هذه املعاين يف تعاملنا يف امليدان الزراعي. 

�- خماطر ومعوقات مرصفية: 

هناك خماطر ومعوقات تعاين منها املصارف اإلسالمية حتول دون إقدامها عىل متويل القطاع 
الزراعي بصيغ التمويل اإلسالمية كالسلم، نوجزها ونعاجلها كام ييل: 

- ضعف خربة املصارف اإلسالمية يف جتميع وختزين وتسويق املحاصيل الزراعية. 

- ع�دم وجود كادر فني للتعامل مع القط�اع الزراعي، وصعوبة توفر ذلك مقارنة بوجود 
الكادر القادر عىل التعامل التجاري. 

- ميل املصارف اإلسالمية إىل أسلوب التمويل األقل جهدًا واألقل خماطرة واألكثر ربحًا، 
ولذا فهي تركز عىل الصيغ اإلسالمية السهلة كاملرابحة. 

- رؤية املصارف اإلسالمية أن هناك صعوبات يف متابعة املزارعني يف املواقع امليدانية. 

- وجود العبء اإلداري واملايل السرتداد التزامات املزارعني هلا. 

)1(  البقرة: من اآلية )22(.
)2(  احلج: من اآلية )5(.
)3(  الذاريات: آية )22(.

)4(  امللك: اآلية )15(.
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- وج�ود صعوبات يف تنفيذ اإلجراءات القانونية للحصول عىل حقوق البنك )طول فرتة 
املقاضاة( يسبب ضعف جودة الضامنات. 

- خماط�ر انخفاض س�عر املحاصيل الزراعية – إذا مولت بالس�لم - يف الس�وق ثم ضعف 
الربح أو التعرض للخسارة حني البيع للداخل أو التصدير للخارج. 

- أخريًا اتسام األسعار للمحاصيل الزراعية بالتقلب ومن ثم تدين األرباح. 

سبل املعاجلة: 

معظ�م املخاط�ر والصعوب�ات املرصفية، يمك�ن معاجلتها عن طريق عمل دراس�ة جدوى 
لتمويل املرشوع الزراعي نفس�ه- كام ذكرنا س�ابقًا – ومن ثم مراعاة خماطر التسويق والتحصيل 
واملتابع�ة للحق�وق واألس�عار ، كل ذل�ك كمتغريات ضمن دراس�ة اجلدوى واخل�روج بنتائج 
حمس�وبة. ه�ذا فضاًل ع�ن أن املصارف اإلس�المية مطالبة برتقي�ة كادر فني زراعي، واكتس�اب 
اخل�ربة يف املج�ال الزراع�ي، وال نبالغ جازمني أن خ�وض جتربة متويل القطاع الزراعي س�وف 
تكرس حواجز س�ميكة من اخلوف من املخاطر، ولنا يف جتربة الس�ودان الشقيق مثل أعىل لنجاح 

التمويل املرصيف الزراعي اإلسالمي. 

�- خماطر وصعوبات أخرى:

- غي�اب الرؤي�ة الواضح�ة للمص�ارف اإلس�المية للتموي�ل الزراعي من حي�ث اختيار 
جم�االت التموي�ل الزراعي أو يف صيغة التمويل املناس�بة. هل يكون يف جم�االت ا ملحاصيل من 
احلبوب؟ أويف جمال الفواكه التي يتمتع فيها اليمن بميزة نس�بية؟ وهل تس�تخدم يف ذلك صيغة 
السلم، أم املرابحة وهي األسهل عليها؟ أم أهنا تستخدم أسلوب االستثامر املبارش برشاء أرايض 
بيض�اء والعمل عىل اس�تصالحها وزراعتها، كام يعمل بعض كب�ار رجال الدولة وبعض رجال 

األعامل ؟
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- خوف املصارف اإلس�المية يف حالة التمويل بصيغة السلم من صعوبة جتميع املحصول 
الزراعي وختزينه وتسويقه ، وضعف خربهتا يف ذلك. فضاًل عن خماطر انخفاض سعر املحصول 
الزراعي يف الس�وق املحيل الرتفاع تكلفة اإلنتاج والتخزين والتس�ويق أو السوق اخلارجي، مما 

قد يقلل من أرباحها مقارنة بأرباح متويل القطاعات األخرى. 

- خماطر الوقوع يف خمالفات رشعية أثناء تطبيق التمويل اإلسالمي بصيغة السلم أو غريها 
مما قد يفقد املصارف اإلسالمية أرباحها لعدم رشعيتها. 

- إعراض املصارف اإلسالمية عن قبول ضامنات أرايض يف مناطق نائية أو مشاعة، األمر 
ال�ذي حيت�اج إىل رضورة إزالة هذا اخلوف بتفعي�ل تدخل الدولة بتنفيذ سياس�ة وضع اليد عىل 

الضامنات يف حالة مماطلة املزارع حلقوق املرصف. 

- إن املص�ارف اإلس�المية يف تقدير الباحث بحاجة إىل وس�يلة ضغط قوية إلجبارها عىل 
اخل�روج من حالة الغيبوبة عن واجبها يف املس�امهة يف عملية التنمية املبارشة، ومن حالة اجلمود 

يف نمط وحيد للتمويل، وتنويع صيغ أخرى تنفع البالد والعباد. 

املطلب الثاني: أسباب ضعف الطلب على التمويل الزراعي:

إن ضع�ف م�ؤرشات مس�امهة املصارف يف متوي�ل القط�اع الزراعي قد يرجع إىل أس�باب 
متعلقة باملزارعني أنفسهم باإلضافة إىل األسباب السابقة ويمكن إمجاهلا كام ييل: 

1. ضعف الوعي املرصيف، واالعتامد عىل املوارد الذاتية:

لو قارنا بني رجل أعامل بس�يط يملك متجرًا نجد أن لديه رغبة وطموحًا يف احلصول عىل 
م�وارد مالية للتوس�ع يف جتارت�ه، بينام املزارع يف الغالب قد يفتقر إىل هذا الطموح يف التوس�ع يف 
زراعته، وربام ترك أرضه تبور إذا مل يتوفر له متويل ذايت نتيجة لقلة الوعي بوجود جهات متويلية 

قد متوله.
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2. تفضيل زراعة القات عىل غريه:

ق�د يكون املزارع غري حمتاج إىل التمويل م�ن املصارف وليس راغبًا يف ذلك لوجود مصدر 
دائ�م للدخ�ل دائم وه�و القات، بل س�نجد أن فئ�ة املزارعني م�ن أصح�اب األرايض الكبرية 

املزروعة بالقات حيتاجون للمصارف لإليداع فيها وليس للتمويل منها. 

�. تفتت احليازة الزراعية:

حيث ال يس�تطيع املزارع االس�تفادة من وفورات اإلنتاج الكب�ري إذا احتاج أن حيصل عىل 
آالت زراعي�ة واس�تخدامها يف أرٍض زراعي�ة حم�دودة ، األمر الذي حيد م�ن طلبهم متوياًل هلذه 

اآلالت من املصارف. 

ولذلك البد من التفكري يف التغلب عىل تفتت احليازة وإجياد نظام لتكوين األرايض الواسعة 
املشرتكة فيام بني املزارعني عىل أساس امللكية املشاعة. 

تل�ك يف رأين�ا أه�م عوامل احلد من طلب�ات املزارعني عىل التمويل، وأعتق�د أنه حلل هذه 
الصعوب�ات فإن�ا نحتاج إىل خطة متكاملة حلملة توعية بالصريفة اإلس�المية ، وبذل اجلهود من 
الدول�ة واملجتمع يف التوعي�ة بمخاطر القات وآثاره املدمرة عىل ع�ىل صحة واقتصاد املجتمع ، 
وم�دى احلاج�ة امللحة الس�تبدال زراعة احلبوب بدالً م�ن زراعة القات، ولع�ل دور العلامء يف 
تبي�ني ف�رض ووجوب زراعة احلبوب ب�دالً من زراعة القات، هو ال�دور األكرب، واملعول عليه 

يف هذا األمر . 

* * *
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املبحث الرابع

مقرتح عملي لنموذج متويل إسالمي حملاصيل احلبوب

يف تقدي�ر الباحث أن اخلروج م�ن مرحلة التخلف يف القطاع الزراع�ي، وخاصة التخلف 
يف إنت�اج املحاصي�ل من احلب�وب لتحقيق االكتف�اء الذايت حيت�اج املجتمع اليمن�ي - كغريه من 
املجتمع�ات- املعتم�دة يف قوهت�ا عىل اخلارج، حيت�اج إىل إحداث ثورة زراعية كبرية، من ش�أهنا 
العم�ل ع�ىل تغيري الوض�ع الزراعي النات�ج، وحتويله إىل وض�ع أكثر نفعًا للمجتم�ع. ال نقصد 
بالث�ورة ن�زع امللكي�ة، أو إكراه الناس عىل م�ا ال يريدون، وإنام ث�ورة ثقافي�ة وتعليمية وتوعوية 
يت�م فيه�ا إدراك أن�ه البد من اخلروج من النم�ط الزراعي احلايل إىل النمط ال�ذي حيقق االكتفاء 
ال�ذايت. إن ثورة التغيري هذه جيب أن حيدثها املجتمع بجميع فئاته، الدولة، واجلامهري، والعلامء، 

واملؤسسات املالية الوطنية وغريها. 

وهن�اك جت�ارب ناجحة لدول عربية ش�قيقة - كالس�ودان، وس�وريا - أحدثت يف قطاعها 
الزراع�ي ث�ورة  حتق�ق هل�ا االكتفاء ال�ذايت، فاس�تعصت عىل دول االس�تكبار وملك�ت قرارها 

بيدها. 

نقول هذا الكالم يف هذا البحث لش�حذ اهلمم وتأكيد أن املس�ألة ليس�ت جمرد اس�تعراض 
أفكار تردد يف ندوات أو مؤمترات رغم أمهيتها ثم تركها جانبًا، ال جتد طريقًا للتنفيذ أو التطبيق، 
وال تالمس أفكارها مشاعر ووجدان من يقرأها ، وتظل حربًا عىل ورق. إننا بحاجة إىل إحداث 

التغيري بتحويل القول إىل فعل قال تعاىل: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ )1(.  

ومقرتحنا يف تفعيل التمويل املرصيف اإلسالمي للقطاع الزراعي، ما هو إال حماولة متواضعة 

)1(   الصف: اآلية )2، 3(. 
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يف املس�امهة يف إح�داث ذل�ك التغيري - مع يقينن�ا - أن هناك مقرتحات كثرية ج�دًا لدى وزارة 
الزراعة ومراكز البحوث لو وجدت هلا طريقًا للتطبيق لتغري حالنا هذا منذ عقود.وهذا املقرتح 

رغم أنه موجه لليمن، إال أنه يفتح آفاقًا واسعة للتفكري يف تطبيقه يف دول شقيقه أخرى.

 وفيام ييل عرض ملقرتح تصورنا للتمويل اإلسالمي وذلك يف املطالب التالية: 

املطلب األول: عرض لتصور التمويل اإلسالمي:

أوالً: أطراف العالقة يف النموذج املقرتح: 

1- املصارف اإلسالمية اليمنية. ) كنموذج مقرتح (

2- املزارعون ويمثلهم االحتاد العام للتعاون الزراعي كوسيط. 

3- املؤسسة االقتصادية اليمنية)كجهة اقتصادية حكومية ( وكبار جتار احلبوب. 

4- وزارة املالية والبنك املركزي. 

ثانيًا: مهام كل طرف يف النموذج املقرتح: 

أ - بالنسبة للمصارف اإلسالمية: 

فإن مهمتها تتمثل يف توفري املال الالزم لعملية زراعة احلبوب، وجيب أن تشارك املصارف 
التقليدية األخرى يف هذا املرشوع الوطني الكبري. ويكون توفري املال وفقًا لآللية التالية: 

1- ختصيص نس�بة م�ن موارد كل مرصف ولتك�ن مثاًل )2% ( كخط�وة أوىل، وإذا كانت 
تق�رتب م�وارد املص�ارف اإلس�المية من 350 ملي�ار يمني جممع�ة ، وتع�ادل 1750 مليون $   
فإن�ه يمك�ن توفري 7 مليار يمني ، وتعادل 35 مليون $ خمص�ص للتمويل الزراعي فإذا دخلت 
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املص�ارف التقليدي�ة األخرى فقد يتضاع�ف حجم التموي�ل إىل 15 مليارًا يمني�ًا ،وتعادل 75 
مليون $ . وقد متثل حوايل نسبة معقولة من حجم االسترياد.

2- مصادر توفري املصارف هلذه األموال: 

أ( خصم نس�بة من االحتياطي القانوين الذي يقتطعه البنك املركزي عىل املصارف كأموال 
معطلة أو مس�تثمرة يف بنوك ربوية عاملية . ويف تقديري أن هذا واجب وطني يفرض عىل البنك 
املرك�زي االس�تجابة هل�ذا املقرتح ،الس�يام أن قانونه يفرض عليه اس�تثامر االحتياط�ي القانوين 

للمصارف اإلسالمية بآلية إسالمية. 

ب( تكوي�ن حمفظ�ة اس�تثامرية لتنمية القط�اع الزراعي ودعوة املواطن�ني لالكتتاب يف هذه 
املحفظة، من خالل عمل محلة إعالمية رس�مية ودينية للمس�امهة يف هذا املرشوع الوطني، وما 
ت�م مجع�ه من االكتتاب�ات تكمل املص�ارف قيمة املحفظة واملق�رتح أن تكون بمق�دار 15 مليار 
ري�ال )75 ملي�ون $ (. ومن ش�أن املحفظة االس�تثامرية أن تس�اهم يف توزي�ع املخاطر بني مجع 

املكتتبني. 

ج�( تكوين هيئة أو مؤسسة زراعية منبثقة من املصارف اإلسالمية تكون مسئولة عن إدارة 
تلك األموال وجيب توفري الكوادر الزراعية املؤهلة. 

د( تقديم التمويل للقطاع الزراعي بصيغتي السلم واملرابحة. 

ب-  بالنسبة للمزارعني ويمثلهم االحتاد العام للتعاون الزراعي:

  إن امل�رشوع املق�رتح يقتيض أن تنزل املصارف اإلس�المية إىل املزارع�ني وال تنتظر جميئهم 
إليه�ا، وذل�ك ع�رب ممثليهم يف اجلمعي�ات التعاونية الزراعي�ة يف مقدمتها االحتاد الع�ام التعاوين 
الزراع�ي ، الذي يتكون م�ن كل اجلمعيات التعاونية الزراعية يف عموم اجلمهورية، فمن خالله 
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ومن ثم من خالل اجلمعيات يتم تقديم التمويالت الالزمة للمزارعني للقيام بعمليات اإلنتاج 
للمحاصيل الزراعية وخاصة احلبوب.

ويعت�رب االحت�اد الع�ام  واجلمعي�ات هي املس�ئولة مب�ارشة أم�ام املصارف اإلس�المية عن 
التموي�الت ، وجي�ب أن حتص�ل عىل ضامن�ات كافية من املزارع�ني مقابل تل�ك األموال، وهي 

املسئولة كذلك عن جتميع املحاصيل الزراعية وإعدادها وتسليمها للهيئة الزراعية. 

ج : بالنسبة للمؤسسة االقتصادية اليمنية وكبار جتار احلبوب: 

وهؤالء هم الطرف الذي سيقوم برشاء حماصيل احلبوب الزراعية من املصارف اإلسالمية 
بن�اًء ع�ىل عقود س�لم موازية لعقود الس�لم مع املزارعني، أو بن�اًء عىل اتفاقات مس�بقة عىل بيع 
م�ا ينتج�ه املزارعون من احلبوب، ومن األفضل أن تتوىل املؤسس�ة االقتصادية اليمنية رشاء كل 
الصفقة عىل مراحل، بحيث تعطي جزءًا من احتياجات السكان والبيع هلم مبارشة بأسعار تغطي 
تكلف�ة ال�رشاء ، وال يت�م البيع لتجار احلبوب إال يف حالة عدم  اس�تطاعة املؤسس�ة االقتصادية 

استيعاب املحاصيل كلها. 

وبالرجوع إىل إحصائية رس�مية، وجد أن املؤسس�ة االقتصادية خالل عام 2008م وحتى 
أغس�طس ق�د اس�توردت ما يق�رب م�ن )1.768.455( )1(  كيس قمح تق�در قيمته بحوايل 
)1.107.000( دوالر. وبالت�ايل ف�إن املؤسس�ة عليه�ا أن تش�رتي كمي�ة أكرب مما اس�توردهتا 
للحفاظ عىل استقرار األسعار يف السوق . ويمكن للقطاع اخلاص أن يشرتي الكمية املتبقية مع 

توعيتهم بعدم جواز املغاالة يف األسعار من الناحية الرشعية. 

د-  بالنسبة لوزارة املالية والبنك املركزي اليمني: 

 لض�امن نج�اح املرشوع الوطن�ي ولتقليل دع�وى املصارف اإلس�المية أن متوي�ل القطاع 
الزراع�ي يتس�م باملخاطر العالي�ة، ف�إن وزارة املالية والبن�ك املركزي عليه�ام أن يضمنا ما عىل 

)1(   تم أخذ املعلومات من أحد كبار املوظفني يف املؤسسة االقتصادية اليمنية.  
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املؤسس�ة االقتصادي�ة اليمني�ة  واالحتاد العام التع�اوين الزراعي وهو ما يس�مى يف الفقه بضامن 
الطرف الثالث. 

املطلب الثاني: متطلبات وآليات جناح التمويل املصريف اإلسالمي وفقًا للنموذج املقرتح:

لضامن نجاح النموذج املقرتح يلزم توفري بعض املتطلبات التي تس�اعد عىل نجاح املرشوع 
املقرتح. ويمكن إمجاهلا فيام ييل: 

1- رضورة اف�رتاض مب�دأ حس�ن النية يف أط�راف النم�وذج املق�رتح ، ويف أن كل طرف 
سيش�ارك في�ام أطلقن�ا عليه )بث�ورة التغي�ري الزراعي( وذل�ك من منطل�ق وازع دين�ي ووطني 
خمل�ص بعي�دًا عن الوالءات الضيقة. وهنا يأيت دور العل�امء يف تأكيد فرضية القيام هبذا املرشوع 

واإلخالص والتفاين يف إنجاح هذا املرشوع، مرشوع حتقيق االكتفاء الذايت من احلبوب. 

فضاًل عن التوعية الرس�مية به، فهناك توقع ألزمة الركود تصيب الدول املنتجة للقمح مما 
يلزم منه االستعداد ملواجهتها من اآلن. 

2- تش�كيل هيئ�ة أو مؤسس�ة للتمويل الزراعي منبثقة من املصارف اإلس�المية كوس�يلة 
لتنفيذ املرشوع القومي للتنمية الزراعية وخاصة زراعة حماصيل احلبوب يف املرحلة  األوىل. 

وجي�ب أن يكون هلذه اهليئة جملس إدارة من املصارف، وتنبثق منها جلنة عليا للتنفيذ، وهذه 
اهليئة هلا أن تأخذ الطابع الرسمي للحصول عىل ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. فتصبح 
بمثابة رشكة زراعية تابعة للمصارف، عىل غرار الرشكة اإلسالمية اليمنية للتأمني التي أسستها 

املصارف اإلسالمية اليمنية . 

وألمهي�ة الدور التي س�تضطلع به اهليئة املقرتحة  بش�كل دائم، يمكن أن نطلق عليه اس�م 
مؤسسة أو رشكة السلم الزراعي. 



��د. لطـف حممد السـرحي 

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

3- ال يقت�رص املق�رتح عىل مس�امهة املصارف اإلس�المية، لكنن�ا نرى مش�اركة املصارف 
التقليدية، باعتبار أن قضية الفجوة الغذائية للحبوب هتم اجلميع. 

4- وهنا يأيت الدور احلكومي ممثاًل يف البنك املركزي يف اس�تخدام نفوذه وإلزام املصارف 
اليمنية باملس�امهة يف التمويل الزراعي بنس�بة مقرتحة قدرها س�نويًا )2%( وهذه النس�بة ضئيلة 
مقارب�ة بدول ش�قيقة كالس�ودان. ومن املتوقع أن املص�ارف اليمنية لن تع�رتض إذا كانت هذه 
النس�بة املفروضة خصاًم من نس�بة االحتياطي القانوين املفروض عليها، وهي أموال عاطلة عن 

االستثامر. 

5- جي�ب أن تزود اهليئ�ة أو الرشكة الزراعية املقرتحة بإدارات فنية متخصصة يف االقتصاد 
الزراعي، ويف التقنيات الزراعية، وإدارات مالية وقانونية وغريها. حيث إن وجود هيئة زراعية 
فيه�ا كوادر فني�ة زراعية ومالي�ة خيفف العبء عىل املص�ارف وجيعلها تتف�رغ ألعامهلا املرصفية 

الرئيسة. 

6- وجود هيئة رقابة رشعية: ال بد من تشكيل هيئة للرقبة الرشعية ضمن اهليكل التنظيمي 
للهيئ�ة الزراعي�ة أو الرشك�ة الزراعي�ة، لرتاقب وتعنى يف مس�ائل التمويل الزراعي اإلس�المي 

وتراقب سالمة العقود وآليات التنفيذ مع املزارعني. 

7- تق�وم اهليئ�ة الزراعي�ة املقرتحة بإع�داد نامذج عق�ود متويل االس�تثامرات الزراعية عرب 
اهليئة الرشعية واإلدارات الفنية واملالية والقانونية ، وإعداد املراجع العلمية املختصة باالستثامر 
الزراعي والتي توضح بدقة اخلطوات العملية لتنفيذ كل صيغة من صيغ متويل القطاع الزراعي 
منذ البداية وحتى النهاية، والقيام بعمل دراسات علمية ميدانية تسويقية لوضع اخلطط لالستثامر 

الزراعي والتسويق الزراعي للهيئة. 

ويمك�ن االس�تفادة  من مراك�ز البح�وث الزراعية املتخصص�ة، وكذا أس�اتذة اجلامعات 
املختصني وبيوت اخلربة اخلارجية كالسودان. 



حنو متويل مصريف إسالمي حملاصيل احلبوب يف اليمن ��

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

8- صيغة التمويل املقرتحة هلذا املرشوع هي صيغة السلم وصيغة املرابحة ألغراض متويل 
مدخالت اإلنتاج والتشغيل. 

ويمكن للهيئة أو الرشكة الزراعية القيام بعملية االس�تثامر املبارش برشاء األرايض الزراعية 
واستزراعها أو إقطاعها من الدولة للرشكة إلحيائها. 

9- الضامن�ات املطلوب�ة للمحفظ�ة االس�تثامرية والتي تدبره�ا اهليئة أو الرشك�ة الزراعية 
املقرتحة وتتمثل هذه الضامنات فيام ييل: 

أ- اجله�ات احلكومي�ة: كط�رف ثال�ث وتتمث�ل يف وزارة املالية الضامنة بنس�بة )%20-
50%( من أموال املحفظة يف مراحل اإلنتاج، وضامن السداد يف حال البيع للمؤسسة 

االقتصادية اليمنية. 

ب- األرايض الزراعية للمزارعني، بحيث يرجع إليها يف حالة عدم وفاء املزارع بالتزاماته 
للهيئة الزراعية عرب اجلمعيات الزراعية. 

ج��-  ضامن الش�يكات بتعهد الدول�ة بضبط حامليها حني عجز املزارع عن س�داد قيمة 
التمويل إن كان مرابحة أو تسليم املحصول الزراعي إن كان سلاًم. 

10- االس�تفادة من جتارب عربية كالس�ودان )1(  يف تطبيق صيغة الس�لم، مما يلزم منه أن 
تقوم املصارف اإلس�المية بتحديد أس�عار للس�لم مع املزارعني عرب االحتاد الع�ام للتعاونيات، 
وفق أس�س مدروسة  وقواعد معينة يراعى فيها مصلحة املزارعني، مع االتفاق عىل رشط إزالة 

)1(   انظ�ر: أ(  الصدي�ق طلح�ة حمم�د رمح�ة: بيع الس�لم، التموي�ل واالس�تثامر واإلنامء الزراع�ي. احليواين. 
الصناعي. التجاري. – رشكة مطابع السودان- الطبعة األوىل- 2001م- ص�101 ومابعدها.

ب( حسن يوسف داود، املرصف اإلسالمي لالستثامر الزراعي، نموذج مقرتح، دار النرش للجامعات، مرص، 
الطبعة األوىل، 2005، ص219 وما بعدها.  
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الغب�ن، حتقيق�ًا للعدال�ة إذا كان فرق الس�عر وقت تس�ليم املحصول كبريًا، ويس�بب غبنًا ألحد 
الطرفني. ولعل من املناس�ب دراسة تكاليف استرياد الطن من احلبوب من اخلارج وجعله أحد 

معايري حتديد السعر، باإلضافة تكلفة اإلنتاج للهكتار الواحد وإنتاجيته. 

11- إذا فش�ل امل�زارع يف توفري املحصول وق�ت حلول األجل للمصارف اإلس�المية أو 
للهيئ�ة الزراعي�ة التابعة هل�ا، كان هلا االطالع عىل العملي�ات الزراعية كام هي بحس�ب الواقع، 
ونتائجها، ومن ثم تقدير الظروف التي أحاطت بإنتاجية املزارع، عند النظر يف التحصيل العيني 
بموجب عقد السلم. حيث قد يكون السبب نشوء ظروف مل يكن املزارع قادرًا عىل التحكم هبا 
وخارجة عن إرادته ، مما يقتيض متديد عقد السلم سنة أخرى أو اسرتجاع النقود ولو بالتقسيط 

كام قرر ذلك الفقهاء يف أحكام السلم. 

12- لض�امن احل�د م�ن املخاطر الزراعي�ة يقرتح أن توج�د املصارف اإلس�المية خمصصًا 
ملخاطر االس�تثامر الزراع�ي، يقتطع من إمجايل األرباح قبل التوزي�ع. باإلضافة إىل ضامنة وزارة 
املالية والبنك املركزي يف حالة حدوث نسبة خسارة كبرية مؤثرة فضاًل عن تدخل الدولة لغايات 

الضبط القانوين للمامطلني. 

* * *
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اخلــامتـــة

وتشمل النت�ائج والتوصيات التالية: 

أواًل: النتائج: 

تناولنا يف هذا البحث مشكلة التمويل املرصيف للقطاع الزراعي وخرجنا بالنتائج التالية: 

1- ثراء الفقه اإلس�المي بأس�اليب متوي�ل القطاع الزراعي كالس�لم واملزارعة واملس�اقاة 

واملغارسة واملرابحة، ويمكن االستفادة منها يف التطبيق املرصيف. 

2- ضآلة وحمدودية التمويل املرصيف عمومًا للقطاع الزراعي وذلك يرجع ألسباب عديدة 

تم استعراضها يف صلب البحث. 

3- قلة الطلب عىل التمويل املرصيف من رشحية املزارعني وذلك ألسباب عديدة أمهها قلة 

الوعي املرصيف. 

4- هن�اك جترب�ة ناجحة لتطبيق صيغة الس�لم ومتوي�ل املزارعني يف حمافظ�ة )أبني( يمكن 

االستفادة منها ودراستها بالتفصيل. 

5- إمكاني�ة وض�ع تصور لتمويل القطاع الزراعي عن طريق إنش�اء رشكة زراعية أو هيئة 

تابعة للمصارف اإلسالمية ويمكن مشاركة املصارف التقليدية يف هذه الرشكة. 

6- لنجاح هذا التصور املقرتح للتمويل الزراعي، يلزم حش�د اجلهود الرس�مية والش�عبية 

والدينية للتفاعل مع هذا املرشوع  الوطني للتمويل الزراعي وفق التصور املقرتح. 
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ثانيًا: التوصيــات: 

- نويص بدراسة املقرتح املقدم من الباحث وتقييمه من قبل املصارف اإلسالمية واجلهات 
الرسمية ذات العالقة. 

- ن�ويص البن�ك املرك�زي بع�د التنس�يق م�ع احلكوم�ة واملص�ارف اليمنية بإل�زام األخري 
بتخصيص نس�بة 2% من مواردها، يوجه لتمويل زراعة احلبوب عىل أن ختصم هذه النس�بة من 

احتياطيات البنوك املودعة لدى البنك املركزي. 

- ن�ويص باالس�تفادة من جتارب التمويل الزراعي بصيغة الس�لم يف الس�ودان، والتمويل 
الزراعي يف البلدان التي حققت اكتفاًء ذاتيًا كسوريا وتركيا.

واهلل املوفق،،،،

* * *
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3- Yeco (government company) as marketing party.

4- Central bank and ministry of finance as guarantor of supervisory .

Finally I>ll talk on this about results  of research like the possibility of

 the above suggestions through establishing of an agricultural company 

or subsidiary body of the Islamic banks.

For suggestions success requires the mobilization of efforts and the official 

religion of the people>s interaction with the national project of agricultural 

finance

* * *
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Research summary

We are sure that the global crises (finacial&food) with big negative 

influence for the developing countries as will as Yemen in the size of food 

gap witch expected to increase this gap with global recession.

The objective of this scientific Research to bosh Islamic banks to finance 

farmers for grain crops production.

We suggest in these research scientific ideas to support Islamic banks 

to finance agricultural sector with few risk and grantees from third parties 

special grain crops in Yemen and this suggest will be specimen for other 

Arabic &Islamic countries.

Search include four main axes:-

--First axe taking about agricultural finance form in Islamic jurisprudence 

like slam and muzarah and musaqah 

-- second axis taking about agricultural banking  finance sector in Yemen 

witches looking that it>s very limited.

Third axis discussing the obstacles and reasons for the weakness of 

Agricultural finance .

--Forth axis presented proposal for the financing of Islamic practice, 

model to bridge the gap of food.

Forth axis will be with participate of the following sectors:-

1- Islamic banks as financing

2-  Farmers represented by the general union of agricultural as production 

party


