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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  7 صفحة 

في الجزء الثاني من الدراسة، سنتناول دور القطاع الزراعي وأھمیتھ بشكل عام في االقتصاد وللمجتمع، أما الجزء  
تواجھھ.    على واقعالضوء    إللقاء  تخصیصھتم    فقدالثالث   التي  التحدیات  العربیة وأھم  بالدول  الزراعي  القطاع 

التمویل اإلسالمي وأھم الصیغ والعقود الممكنة االستخدام   یستعرض الدراسة، أسس وضوابط  الرابع من  الجزء 
األخیر من الدراسة، تجارب مجموعة من الدول العربیة في مجال   یستعرض الجزء  كذلك،لتمویل القطاع الزراعي.  

ومتطلبات تفعیلھ إن كانت مساھمتھ   الزراعة،ویل القطاع الزراعي، ومدى مساھمة التمویل اإلسالمي في تمویل  تم
 أقل من المأمول. 

 
 یة التمویل: دور القطاع الزراعي وأھم . 2
 

 لالقتصاد والمجتمع: . أھمیة القطاع الزراعي 1.2
 

  العمل تسعى الدول في سبیل   حیث   ، والتنمویة الزراعیة  السیاسات    أھداف ھدف تقلیص الفجوة الغذائیة في طلیعة    یأتي
كفاءة العملیة    وتعزیز   المساحة المتاحة للزراعة، على زیادة    العملأھمھا:    من محاور    عدة  على ھذا الھدف    تحقیقعلى  

في   والتوسع اإلنتاجیة،   المتخصصة  البحثیة  المراكز  واستحداث  الزراعة،  في  الحدیثة  التقنیات  على  االعتماد  في 
 المجال  في   العاملة   األیدي   وتدریب   الزراعي، األجل لنشر الوعي    وطویلة   متوسطة   خطط   واعتماد   الزراعیة،   المجاالت 
الزراعة    استخدام   على   الزراعي  مراحل  كافة  في  المستحدثة  واألسالیب  والري،   بدایة المعدات  البذور،  حفظ  من 

من   وغیرھا  الزراعیة  اآلفات  ترتبط    األمور ومكافحة  للمنتجات   باالستزراع التي  المناسب  والتسویق  والتخزین 
ً   لدیھ لكن  مساحات زراعیة شاسعة،  بقد یتمتع البلد  .   الزراعیة في األوقات وبالكیفیة المناسبتین  فجوة غذائیة ھائلة   أیضا

 ، في التي تؤدي إلى انخفاض اإلنتاجیة   على الطرق التقلیدیة في الزراعة والفالحة (االقتصاد المعاشي)  هنتیجة اعتماد 
ض الكثیر من البلدان نقص المساحات الزراعیة بكفاءة اإلنتاج ما یسھم لیس فقط في سد تلك الفجوة، بل في حین تعوّ 

 الیابان).   تحقیق فوائض (مثالً 
 

مالیة  الصحیة وال جتماعیة وااللتشمل الجوانب    تمتد الزراعیة    نطاق الفجوةرات اتساع  یالجدیر بالذكر، أن تأث  من
ما    وھواحتیاجات مواطنیھا،    لتلبیةقتصادیة، إذ كلما زادت تلك الفجوة اضطرت الدولة لتخصیص مبالغ أكبر  االو

الزراعیة والفالحیة، وقد یكون ذلك على  یصب في   المنتجات  العمالت األجنبیة الستیراد  استنفاذ احتیاطاتھا من 
عل التحتیة.  والبنیة  والتعلیم  كالصحة  مھمة  أخرى  قطاعات  الزراعي  حساب  القطاع  إیالء  أھمیة  تظھر  ذلك،  ى 

  یتداخل القطاع الزراعي بشكل كبیر مع القطاع الصناعي، ذلك أن جزءاً و  األولویة ضمن القطاعات االقتصادیة.
 ً من مدخالت القطاع الصناعي تعتمد على المنتجات الزراعیة، لذا یوجد عالقة متبادلة بین مدى تطور الزراعة    مھما

ً الصناعالقطاع  وتطور   الذي یعتبر مجال تقاطع الزراعة  الغذائیة    ، وعلى وجھ الخصوص قطاع الصناعاتي عموما
عتھا مواد خام زراعیة، ویسھم وجود الصناعات فكالھما یرفد اآلخر، فتحتاج الصناعات الغذائیة بطبی والصناعة،  

 ً ین والتسویق، خاصة بالنسبة للمنتجات  زللتخ  الغذائیة في تطور ودیمومة القطاع الزراعي، ذلك أنھ یوفر لھ سوقا
 الزراعیة غیر القابلة للتخزین لفترات طویلة. 

 
 ً الحقا سنرى  التجارب،    وكما  الغذائیة    یالءإلكان    فقدفي عرض  تعزیز  كبیرةً   أھمیةً الصناعات  في  فعالیة   دور 
إذا أمكن للبلد سد الفجوة الغذائیة، وتحقیق فوائض، ومن ثم تطویر قطاع  ة ببعض الدول العربیة.  السیاسات الزراعی

وتحقیقالصناعات   الزراعي، وز  الغذائیة،  االستیراد  المحلیة محل  المنتجات  إحالل  وبالتالي  تنافسیة،  یادة مزایا 
عن تحفیز االستثمارات    فضالً   المدفوعات،تحسن میزان  من توفیر نقد أجنبي و  الصادرات الغذائیة، وما یترتب عنھا

في    المساھمة  شأنھ  من  ما  وھومكتملة،  األجنبیة المباشرة في القطاع الزراعي خاصة إذا كانت البنیة التحتیة للقطاع  
 التراكم الرأسمالي وامتصاص البطالة وتحسن ظروف االقتصاد الكلي.

 
 
 
 

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  6 صفحة 

 مقدمة: . 1
 

  حیث  منوالمستدامة، على خلفیة ما یمیز ھذا القطاع  الشاملة االقتصادیة  ركائز التنمیةیعتبر القطاع الزراعي أحد 
  فضالً   ،استراتیجي  بُْعد  وذات  ،عالیة  نسبة  ھناتج  في القیمة المضافة المحلیة    وتمثلمن القطاعات كثیفة العمالة،    ھكون

الدول العربیة   غالبیةتواجھ  .  األخرى  االقتصادیة  القطاعات  أداءو  الزراعي  القطاع  أداءعن االرتباط الوثیق بین  
 ً من   ذلك  یتطلبھوتنوع احتیاجاتھم، وما  االحتیاجات المتزایدة للسكان الناتجة عن زیادة عدد السكان    لتلبیة  ضغوطا

من الواردات   جزء  إحاللنحو    السعيالمزید من األموال لتطویر وتنمیة القطاع الزراعي و  حشد وتوفیرل  جھود
  ناحیة   من  الغذائي  األمن  وتحقیقعلى میزان المدفوعات من ناحیة،    العبء  لتخفیفالمنتجة محلیاً    التھایبمثالزراعیة  

  الغذائیة   المواد  ألسعار  المستقبلیة  اآلفاق  بشأن  الیقین  عدم   من  كبیر  قدر   على   ینطوي  عالم  ظل  في  خاصة   ،أخرى
  الزراعیة. والمنتجات

 
كبیرة لتنمیة وتطویر القطاع الزراعي، وتحاول االستفادة من اإلمكانات الطبیعیة التي    الدول العربیة جھوداً تبذل  

البشریة...)   الجید، والموارد  والنیل، والمناخ  الواسعة والخصبة، واألنھار كدجلة والفرات  (األراضي  وھبھا هللا 
الغذاء من خالل تبني خطط زراعیة متكاملة تشمل توفیر التمویل لتوفیر   لتحقیق االكتفاء الذاتي، وبناء قاعدة إنتاجیة

من مصادر مختلف (محلیة وخارجیة)، واستصالح األراضي لزیادة المساحات الزراعیة، ومضاعفة المساحات  
المرویة، واالستثمار في البنیة التحتیة الموجھة للقطاع الزراعي (كالسدود والري والنقل) ورفع إنتاجیة المحاصیل  
من خالل االستثمار في التجھیزات والمعدات وبناء القدرات والكفاءات لتوفیر ید عاملة مؤھلة، فضال عن تنمیة 

ً   الصناعات الغذائیة التي تعتبر عنصراً  الستدامة القطاع الزراعي وتصریف إنتاجھ، فضال عن التخزین    ضروریا
 والتأمین والتسویق وغیرھا من متطلبات. 

 
  إال  ،العربیة ولفي الد الزراعیة والمنتجات الغذائیة المواد  من الذاتي االكتفاء إلى  لوصولا صعوبةالرغم من  على

لھا من    یسخرفي سبیل تحقیقھا من أموال وما    یستثمر ما تستحق  الھدف  ھذا  تحقیق  جراء  من المتوقعة  المكاسب  أن
وھو ما یجعل تطویر وتنمیة القطاع الزراعي على    ،تحتیة  بنیة  في  استثمارات  أو  مالیة  إمكانات إمكانات سواء كانت  

لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة   الدول التي تتبناھا    التنمیةخطط واستراتیجیات    ضمنرأس قائمة األولویات  
 حیثأحد التحدیات الرئیسة التي تواجھ الدول العربیة في تطویر قطاع الزراعة    التمویل  یَُمثِّل  .والمستدامة  الشاملة

 وغیرھا.، والتعلیمالصحة،  كقطاعاتأخرى  قطاعاتالحصول على التمویل  فيتسبقھ من حیث األولویة 
 

 یمثلھ   لما  ،الجھود الرامیة لتوفیر التمویل الالزم للنھوض بالقطاع الزراعي  الكبرى لتعزیزیتضح مما سبق األھمیة  
  دؤوب إلیجاد  عملوما یتطلبھ األمر من    ،األخرى  االقتصادیة  القطاعات  من  أكبر  بدرجة  للقطاعالتمویل من أھمیة  

أربعة    التمویل الالزم للنھوض بالقطاع الزراعي    یأخذما    عادةً .  القطاع الزراعي  الموجھلتمویل  لمصادر مختلفة  
مثالً   :ھي  أشكال رئیسة الزراعة  لوزارات  المرصودة  المیزانیات  خالل  الحكومي (من  التي   التمویل  البرامج  أو 

)، والتمویل المصرفي وھو في الغالب یخضع للمعاییر التجاریة إال إذا  لتعزیز القطاع الزراعي  تتبناھا الحكومات
  لطبیعة  مناسبة  وتكالیف  بشروطالبنوك على تقدیم التمویل    لتشجیع   البنك المركزي  مبادراتتدخلت الدولة من خالل  

 البد  في  للتمویل  السائدة  االعتیادیة  والتكلفة  التمویل  ھذا  تكلفةالزراعي، مقابل تحمل الدولة لجزء من فرق    لقطاعا
ً   ،غیر الرسمي وھو یأخذ ممارسات مختلفة بالدول العربیة  التمویلو،  المعني على الثقافة   لكنھ یشترك في كونھ قائما

السائد المزارعین،    ینواألعراف  بین  البلد (مثال: مساعدات ما  )، والتمویل    والتعاونیةالجماعیة،    والقروضفي 
من جھات خارجیة (مثال قروض   ومساعدات  منحاألجنبي الذي إما أن یكون في شكل استثمارات أجنبیة مباشرة أو  

 المؤسسات اإلنمائیة الدولیة).
 

في دراستنا ھذه سنركز على أحد أنواع التمویل (والذي یمكن أن یأخذ أي شكل من األشكال األربعة المذكورة)،  
ً  سالمي الذي یوفر مجموعة من العقود بعضھا یوفر تمویالً وھو التمویل اإل ً  ، وبعضھا یوفر تمویالً نقدیا (في  حقیقیا

 ، وبعضھا یقوم على المعاوضة (المبادلة)، وبعضھا یقوم على المشاركة.شكل أصول مادیة مثالً)
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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  7 صفحة 

في الجزء الثاني من الدراسة، سنتناول دور القطاع الزراعي وأھمیتھ بشكل عام في االقتصاد وللمجتمع، أما الجزء  
تواجھھ.    على واقعالضوء    إللقاء  تخصیصھتم    فقدالثالث   التي  التحدیات  العربیة وأھم  بالدول  الزراعي  القطاع 

التمویل اإلسالمي وأھم الصیغ والعقود الممكنة االستخدام   یستعرض الدراسة، أسس وضوابط  الرابع من  الجزء 
األخیر من الدراسة، تجارب مجموعة من الدول العربیة في مجال   یستعرض الجزء  كذلك،لتمویل القطاع الزراعي.  

ومتطلبات تفعیلھ إن كانت مساھمتھ   الزراعة،ویل القطاع الزراعي، ومدى مساھمة التمویل اإلسالمي في تمویل  تم
 أقل من المأمول. 

 
 یة التمویل: دور القطاع الزراعي وأھم . 2
 

 لالقتصاد والمجتمع: . أھمیة القطاع الزراعي 1.2
 

  العمل تسعى الدول في سبیل   حیث   ، والتنمویة الزراعیة  السیاسات    أھداف ھدف تقلیص الفجوة الغذائیة في طلیعة    یأتي
كفاءة العملیة    وتعزیز   المساحة المتاحة للزراعة، على زیادة    العملأھمھا:    من محاور    عدة  على ھذا الھدف    تحقیقعلى  

في   والتوسع اإلنتاجیة،   المتخصصة  البحثیة  المراكز  واستحداث  الزراعة،  في  الحدیثة  التقنیات  على  االعتماد  في 
 المجال  في   العاملة   األیدي   وتدریب   الزراعي، األجل لنشر الوعي    وطویلة   متوسطة   خطط   واعتماد   الزراعیة،   المجاالت 
الزراعة    استخدام   على   الزراعي  مراحل  كافة  في  المستحدثة  واألسالیب  والري،   بدایة المعدات  البذور،  حفظ  من 

من   وغیرھا  الزراعیة  اآلفات  ترتبط    األمور ومكافحة  للمنتجات   باالستزراع التي  المناسب  والتسویق  والتخزین 
ً   لدیھ لكن  مساحات زراعیة شاسعة،  بقد یتمتع البلد  .   الزراعیة في األوقات وبالكیفیة المناسبتین  فجوة غذائیة ھائلة   أیضا

 ، في التي تؤدي إلى انخفاض اإلنتاجیة   على الطرق التقلیدیة في الزراعة والفالحة (االقتصاد المعاشي)  هنتیجة اعتماد 
ض الكثیر من البلدان نقص المساحات الزراعیة بكفاءة اإلنتاج ما یسھم لیس فقط في سد تلك الفجوة، بل في حین تعوّ 

 الیابان).   تحقیق فوائض (مثالً 
 

مالیة  الصحیة وال جتماعیة وااللتشمل الجوانب    تمتد الزراعیة    نطاق الفجوةرات اتساع  یالجدیر بالذكر، أن تأث  من
ما    وھواحتیاجات مواطنیھا،    لتلبیةقتصادیة، إذ كلما زادت تلك الفجوة اضطرت الدولة لتخصیص مبالغ أكبر  االو

الزراعیة والفالحیة، وقد یكون ذلك على  یصب في   المنتجات  العمالت األجنبیة الستیراد  استنفاذ احتیاطاتھا من 
عل التحتیة.  والبنیة  والتعلیم  كالصحة  مھمة  أخرى  قطاعات  الزراعي  حساب  القطاع  إیالء  أھمیة  تظھر  ذلك،  ى 

  یتداخل القطاع الزراعي بشكل كبیر مع القطاع الصناعي، ذلك أن جزءاً و  األولویة ضمن القطاعات االقتصادیة.
 ً من مدخالت القطاع الصناعي تعتمد على المنتجات الزراعیة، لذا یوجد عالقة متبادلة بین مدى تطور الزراعة    مھما

ً الصناعالقطاع  وتطور   الذي یعتبر مجال تقاطع الزراعة  الغذائیة    ، وعلى وجھ الخصوص قطاع الصناعاتي عموما
عتھا مواد خام زراعیة، ویسھم وجود الصناعات فكالھما یرفد اآلخر، فتحتاج الصناعات الغذائیة بطبی والصناعة،  

 ً ین والتسویق، خاصة بالنسبة للمنتجات  زللتخ  الغذائیة في تطور ودیمومة القطاع الزراعي، ذلك أنھ یوفر لھ سوقا
 الزراعیة غیر القابلة للتخزین لفترات طویلة. 

 
 ً الحقا سنرى  التجارب،    وكما  الغذائیة    یالءإلكان    فقدفي عرض  تعزیز  كبیرةً   أھمیةً الصناعات  في  فعالیة   دور 
إذا أمكن للبلد سد الفجوة الغذائیة، وتحقیق فوائض، ومن ثم تطویر قطاع  ة ببعض الدول العربیة.  السیاسات الزراعی

وتحقیقالصناعات   الزراعي، وز  الغذائیة،  االستیراد  المحلیة محل  المنتجات  إحالل  وبالتالي  تنافسیة،  یادة مزایا 
عن تحفیز االستثمارات    فضالً   المدفوعات،تحسن میزان  من توفیر نقد أجنبي و  الصادرات الغذائیة، وما یترتب عنھا

في    المساھمة  شأنھ  من  ما  وھومكتملة،  األجنبیة المباشرة في القطاع الزراعي خاصة إذا كانت البنیة التحتیة للقطاع  
 التراكم الرأسمالي وامتصاص البطالة وتحسن ظروف االقتصاد الكلي.
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 مقدمة: . 1
 

  حیث  منوالمستدامة، على خلفیة ما یمیز ھذا القطاع  الشاملة االقتصادیة  ركائز التنمیةیعتبر القطاع الزراعي أحد 
  فضالً   ،استراتیجي  بُْعد  وذات  ،عالیة  نسبة  ھناتج  في القیمة المضافة المحلیة    وتمثلمن القطاعات كثیفة العمالة،    ھكون

الدول العربیة   غالبیةتواجھ  .  األخرى  االقتصادیة  القطاعات  أداءو  الزراعي  القطاع  أداءعن االرتباط الوثیق بین  
 ً من   ذلك  یتطلبھوتنوع احتیاجاتھم، وما  االحتیاجات المتزایدة للسكان الناتجة عن زیادة عدد السكان    لتلبیة  ضغوطا

من الواردات   جزء  إحاللنحو    السعيالمزید من األموال لتطویر وتنمیة القطاع الزراعي و  حشد وتوفیرل  جھود
  ناحیة   من  الغذائي  األمن  وتحقیقعلى میزان المدفوعات من ناحیة،    العبء  لتخفیفالمنتجة محلیاً    التھایبمثالزراعیة  

  الغذائیة   المواد  ألسعار  المستقبلیة  اآلفاق  بشأن  الیقین  عدم   من  كبیر  قدر   على   ینطوي  عالم  ظل  في  خاصة   ،أخرى
  الزراعیة. والمنتجات

 
كبیرة لتنمیة وتطویر القطاع الزراعي، وتحاول االستفادة من اإلمكانات الطبیعیة التي    الدول العربیة جھوداً تبذل  

البشریة...)   الجید، والموارد  والنیل، والمناخ  الواسعة والخصبة، واألنھار كدجلة والفرات  (األراضي  وھبھا هللا 
الغذاء من خالل تبني خطط زراعیة متكاملة تشمل توفیر التمویل لتوفیر   لتحقیق االكتفاء الذاتي، وبناء قاعدة إنتاجیة

من مصادر مختلف (محلیة وخارجیة)، واستصالح األراضي لزیادة المساحات الزراعیة، ومضاعفة المساحات  
المرویة، واالستثمار في البنیة التحتیة الموجھة للقطاع الزراعي (كالسدود والري والنقل) ورفع إنتاجیة المحاصیل  
من خالل االستثمار في التجھیزات والمعدات وبناء القدرات والكفاءات لتوفیر ید عاملة مؤھلة، فضال عن تنمیة 

ً   الصناعات الغذائیة التي تعتبر عنصراً  الستدامة القطاع الزراعي وتصریف إنتاجھ، فضال عن التخزین    ضروریا
 والتأمین والتسویق وغیرھا من متطلبات. 

 
  إال  ،العربیة ولفي الد الزراعیة والمنتجات الغذائیة المواد  من الذاتي االكتفاء إلى  لوصولا صعوبةالرغم من  على

لھا من    یسخرفي سبیل تحقیقھا من أموال وما    یستثمر ما تستحق  الھدف  ھذا  تحقیق  جراء  من المتوقعة  المكاسب  أن
وھو ما یجعل تطویر وتنمیة القطاع الزراعي على    ،تحتیة  بنیة  في  استثمارات  أو  مالیة  إمكانات إمكانات سواء كانت  

لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة   الدول التي تتبناھا    التنمیةخطط واستراتیجیات    ضمنرأس قائمة األولویات  
 حیثأحد التحدیات الرئیسة التي تواجھ الدول العربیة في تطویر قطاع الزراعة    التمویل  یَُمثِّل  .والمستدامة  الشاملة

 وغیرھا.، والتعلیمالصحة،  كقطاعاتأخرى  قطاعاتالحصول على التمویل  فيتسبقھ من حیث األولویة 
 

 یمثلھ   لما  ،الجھود الرامیة لتوفیر التمویل الالزم للنھوض بالقطاع الزراعي  الكبرى لتعزیزیتضح مما سبق األھمیة  
  دؤوب إلیجاد  عملوما یتطلبھ األمر من    ،األخرى  االقتصادیة  القطاعات  من  أكبر  بدرجة  للقطاعالتمویل من أھمیة  

أربعة    التمویل الالزم للنھوض بالقطاع الزراعي    یأخذما    عادةً .  القطاع الزراعي  الموجھلتمویل  لمصادر مختلفة  
مثالً   :ھي  أشكال رئیسة الزراعة  لوزارات  المرصودة  المیزانیات  خالل  الحكومي (من  التي   التمویل  البرامج  أو 

)، والتمویل المصرفي وھو في الغالب یخضع للمعاییر التجاریة إال إذا  لتعزیز القطاع الزراعي  تتبناھا الحكومات
  لطبیعة  مناسبة  وتكالیف  بشروطالبنوك على تقدیم التمویل    لتشجیع   البنك المركزي  مبادراتتدخلت الدولة من خالل  

 البد  في  للتمویل  السائدة  االعتیادیة  والتكلفة  التمویل  ھذا  تكلفةالزراعي، مقابل تحمل الدولة لجزء من فرق    لقطاعا
ً   ،غیر الرسمي وھو یأخذ ممارسات مختلفة بالدول العربیة  التمویلو،  المعني على الثقافة   لكنھ یشترك في كونھ قائما

السائد المزارعین،    ینواألعراف  بین  البلد (مثال: مساعدات ما  )، والتمویل    والتعاونیةالجماعیة،    والقروضفي 
من جھات خارجیة (مثال قروض   ومساعدات  منحاألجنبي الذي إما أن یكون في شكل استثمارات أجنبیة مباشرة أو  

 المؤسسات اإلنمائیة الدولیة).
 

في دراستنا ھذه سنركز على أحد أنواع التمویل (والذي یمكن أن یأخذ أي شكل من األشكال األربعة المذكورة)،  
ً  سالمي الذي یوفر مجموعة من العقود بعضھا یوفر تمویالً وھو التمویل اإل ً  ، وبعضھا یوفر تمویالً نقدیا (في  حقیقیا

 ، وبعضھا یقوم على المعاوضة (المبادلة)، وبعضھا یقوم على المشاركة.شكل أصول مادیة مثالً)
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والتمویلالست با التسویقیة،    ثمار  والسیاسات  والضرائب،  التسعیر  وسیاسات  دراستنا)،  على و(موضوع  اإلنفاق 
الزراعي،   المجال  في  والتطویر  العلمي  تتداخل وتأھیل    دریبوتالتكنولوجیا،  نقل  والبحث  وھي  العاملة...  الید 

 . منھا بعض  أو كاملة ألھدافھاالسیاسة الزراعیة  تحقیق عدمفي تبني إحداھا النجاح  عدمیترتب على ووتتكامل، 
 
 واقع القطاع الزراعي في العالم العربي: . 3
 

 . لمحة عامة على القطاع الزراعي العربي:1.3
 

في تحریك عجلة   مھماً   خلفیة نسبة   علىالعربیة  االقتصادي في غالبیة الدول    النمویلعب القطاع الزراعي دوراً 
المُ  المواد  مساھمتھ  توفیر  في  مساھمتھ  عن  العمل، فضالً  فرص  وتوفیر  اإلجمالي،  المحلى  الناتج  ھیكل  في  قدرة 

وعلى الرغم من محدودیة الموارد الغابیة   الخام األولیة وبالتالي دعم القطاعات اإلنتاجیة بمدخالت اإلنتاج الالزمة.  
  یةالمناخ  اتتغیرالفي خفض آثار    المساھمة    فيعلیھا    لعوَّ یُ إذ  باھتمام كبیر    تحظىأنھا    إالً في المنطقة العربیة،  

الكربون،   أوكسید  ثاني  غاز  التربة  ووانبعاثات  على  في    فضالً المحافظة  مساھمتھا  للثروة عن  األعالف  توفیر 
 السلبیة  التأثیرات   من  تحد عوامل التعریة و  مكافحةھاما في    الحیوانیة المستأنسة والبریة، إضافة إلى أنھا تلعب دوراً 

واالنجراف بواسطة میاه األمطار والسیول، وزیادة نفاذ المیاه إلى باطن األرض   التصحر، حركة الكثبان الرملیة ول
الغذائي (المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أوضاع األمن    وزیادة المخزون الجوفي من المیاه، وحفظ التوازن البیئي

 .)2019العربي، 
العالم قد ال یكون   مما أثار  ،في السنوات األخیرة  تباطأت معدالت نمو اإلنتاج الزراعي العالمي مخاوف من أن 

العالم بشكل كاٍف. حیث   احتیاجات سكان  لسد  المطلوبة  الزراعیةوالسلع    لتوفیر الغذاءقادًرا على زراعة ما یكفي  
 ً القادمة على الرغم من أن وتیرة   من المتوقع أن یرتفع عدد سكان العالم بمقدار ملیاري شخص في الثالثین عاما

ذروتھ بحلول   یصل إلى  أنیتوقع  والذي    السكاني،  النمو  معدالت  معبشكل عام    تتناسب  الالمتوقع    االقتصاديالنمو  
إلى  تشیر  .1ملیار شخص  11حوالي    إلى  العالم  سكان  عدد  لیصل  ،2100عام   السكان   انخفاض  البیانات  نسبة 

  خالل الفترةفي المائة سنویًا    2.2من متوسط  الزراعي    بالقطاع والعمالة الكلیة    ،الزراعیین إلى عدد سكان الریف
 . 2019و  2018 عاميفي المائة سنویًا خالل  1.5إلى  )2019 - 2010(
 

 (ملیون نسمة)   2019-2010. السكان الزراعیون والقوى العاملة بالزراعة في الدول العربیة 1جدول رقم   

 2019 2018 2010 الفئة
 نسبة النمو %

2010- 
2019 

2018-
2019 

 1.5 0.9 88.83 87.55 82.02 السكان الزراعیون  
   50.4 50.3 52.3 نسبة السكان الزراعیین إلى عدد سكان الریف (%) 

 1.5 2.2 135.69 133.68 112.46  في القطاع الزراعي العمالة الكلیة
   18.4 17.8 24.4 القوى العاملة بالزراعة (%)

 ، االمارات العربیة المتحدة  أبو ظبي)، التقریر االقتصادي العربي الموحد، 2020صندوق النقد العربي ( المصدر:
 

 . مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي2.3
 

للزراعة   القابلة  األراضي  لتوفر  تبعاً  دولة  لكل  المحلي  الناتج  في  ومساھمتھ  الزراعي  للقطاع  النسبیة  األھمیة  تتفاوت 
لتقریر    4الزراعة حوالي  قطاع    ناتج مثل  ی والموارد المائیة الكافیة.   في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وفقاً 

 
إلى   1 العالم سيصلون  الزيادة في  2050مليار عام    9.7سكان  المتحدة  تقرير    عربية،بلدان منها دولة    9، وستسجل نصف  األمم 

 (un.org) ماعيةواالجتإدارة الشؤون االقتصادية  الصادر عن 
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 . التمویل الزراعي: األھمیة والدور 2.2
 

 ً عنھ محدودیة اإلنتاج، في   ینتجبالنشاط، وإن كان ذلك    للقائماألنشطة الزراعیة على التمویل الذاتي    تعتمدما    غالبا
والطرق المبتكرة التي تسھم في   الحدیثةظل االعتماد على الوسائل التقلیدیة وعدم القدرة على االستعانة بالتقنیات  

  المتزایدة یتطلب  االحتیاجاتفي الناتج الزراعي لتلبیة    للتوسعظل الحاجة الملحة    فيزیادة اإلنتاج وتحسین جودتھ.  
  الزراعي   الناتج  لزیادة  یلزم  ناحیة  فمن  معاً،  واألفقي  الرأسي  المستویین  على  الزراعیة  األنشطة  في  التوسعاألمر  

 یصعب ومن ناحیة أخرى وخاصة في الدول التي    ،السكان  عدد  زیادة  مع  یتناسب  بشكل  المزروعة  زیادة المساحة
وفي كلتا   ، للزراعة  األرض  صالحیة   عدم  أو  المساحة  ضیق  نتیجة  المزروعة   األراضي  مساحة  في  التوسعفیھا  

التوسع في اإلنتاج الزراعي بشقیھ الرأسي   كعنصرالتمویل    توافرأھمیة    تبرزالحالتین   غایة في األھمیة لتحقیق 
 دوراً   تلعبأدوات التمویل أیضاً    اختیار  بل إن  ،فقطعنى بھا زیادة الحجم المتاح منھ  التمویل ھنا ال یُ   وتوافرواألفقي.  

 ً القطاع الزراعي    فياإلنتاج    دورةاختالف    ضوءعلى    ذلك  ،الزراعي  االستثمار  تناسب  التمویل  أدوات  كل  فلیس   مھما
التمویل الزراعي  یستھدف  ،  )2013(الموسوي،    .  األخرى  االقتصادیة  القطاعات  في   اإلنتاجیة  الدورات  بقیة  عن

یكون ذلك على  قد  واستخدام األموال الالزمة لالستثمار في القطاع الزراعي، و  وفق ھذا المفھوم توفیر واستقطاب
یستھدف   في حین  الموسمیة،  اإلنتاجیة  العملیات  تنفیذ  األجل  قصیر  التمویل  یستھدف  والطویل.  القصیر  األجلین 

الح األراضي، وبناء التمویل طویل األجل االستثمار في البنیة التحتیة الالزمة للقطاع الزراعي بما في ذلك استص
العملیة اإلنتاجیة: إعدادا وبذرا وحصادا   السدود وشبكات الري وتمویل المعدالت والمنشآت الالزمة لكل مراحل

 .)2021قندي، (محجوب، موھوبي، عیسى، و  )2019(العربي و طروبیا، وتسویقا وتصنیعا... (أنظر مثال:  
 
ركیزة أساسیة   باعتبارهالزراعي    بند التمویلأو استراتیجیة لتطویر القطاع الزراعي من    زراعیة  سیاسة  أي  تخلو  ال

القطاع   وتنظیم  بتطویر  المتعلقة  واالستراتیجیات  اتسالسیا  وتختلف.  غایاتھا  تحقیق  في  السیاسات  ھذه  لنجاح
  والمالي التقدم التقني    درجةحیث األھداف، والوسائل والمدى الزمني والنطاق بحسب    من  من بلد آلخر    الزراعي

كانت جمیعھا تتفق في سعیھا نحو تحقیق األمن الغذائي إلى    وإنعن مدى تطور القطاع الزراعي ذاتھ،    فضالً بھا  
 الرفاھة   وتحقیق  المنتجة  العمل  فرص  وتوفیرجانب األھداف األخرى التي تركز على استدامة النمو االقتصادي  

  ویتأثر  بھ األداءقطاعاً محوریاً یؤثر  باعتباره الزراعي القطاععلى  باالعتماد  للمواطنین واالجتماعیة االقتصادیة
. القطاعات   تلك  في  التطورات  عن  الزراعي  بالقطاع  التطورات  عزل   یمكن  ال  حیث  ،  األخرى   االقتصادیة  بالقطاعات

للمحافظة على أسعار الحكومي  الدول النامیة إلى التدخل  غالبیة    فيعلى سبیل المثال، تمیل السیاسات الزراعیة  
في   ،منخفضةعادة ما تكون    ، حیث مستویات الدخل  أفراد المجتمعالمنتجات الزراعیة ضمن مستویات مقبولة لدى  

إلى   الكبرى  الصناعیة  بالدول  الزراعیة  السیاسات  تمیل  المنتجات  ألالمستمرة    راجعةمالو  المتابعةحین  سعار 
المدخالت الزراعیة بأشكالھا المختلفة من   تكالیفبإدخال تعدیالت علیھا بحسب التغیرات في    السماحوالزراعیة  

 على   القائمة  االستثمارات  یشجععلى اإلنتاج الزراعي  حقیقي مناسب  على معدل عائد    للحفاظضمنھا تكلفة التمویل  
 فيأو زیادتھا    االستثماریة  محافظھم  ضمن  الزراعي  االستثمار  تضمینویحفز المستثمرین الجدد على    االستمرار

سیاسة    االقتصادات  دول  من  العدید  تنتھج  كذلك،.  األساس  من  وجودھا  حال ألسعار   التحریرالمتقدمة  الكامل 
الزراعي    بالقطاعالسریع في حال حدوث أزمات    للتدخل  رصدالو  متابعةال  آلیات  على  اإلبقاء  معالمنتجات الزراعیة  

یخضع النشاط الزراعي في ذات الوقت    كمابغرض دعم القطاع وتعزیز قدراتھ لمواجھة تداعیات ھذه األزمات.  
السیاسات  تختلف  قد  كذلك،  السوق.  آلیة  المزارعین من خالل  ودعم  االستھالك  ترشید  بغرض  السوق  لضوابط 

سیاسات الزراعیة للوالیات المتحدة األمریكیة  على سبیل المثال، تختلف الالدول،  الزراعیة ضمن نفس الفئة من  
  صناعیة متقدمة.  مع كونھا كلھا دوالً أو الیابان بشكل كبیر عن السیاسات الزراعیة للدول األوربیة 

 
آللیة    خاضعا  القطاع الزراعي  تتركال    الدولة قد السیاسات الزراعیة أن  بالمتضمنة    ممارساتال  بعضكذلك، تظھر  

للمنتجات  المیزة النسبیة  ، وإذا تراجعت  لإلنتاج الزراعي المحلي الحوافزالدعم و  أشكالبعض  عمل السوق، بل تقدم  
ب تقوم  فإنھا  البلد،  في  لالزراعیة  المباشر  المعروفة  التدخل  الحمائیة  السیاسات  باستخدام  الزراعي  قطاعھا  حمایة 

، ما جعل السیاسات الحمائیة سمة من سمات السیاسات  جمركیة...)  غیررسوم  خاصة،    مواصفات(حصص استیراد،  
الزراعیة  أن تتضمن    المھم  من  الزراعیة. المتعلقة السیاسات  السیاسات  جوانب عدة لكي تؤتي ثمارھا، من ذلك 
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والتمویلالست با التسویقیة،    ثمار  والسیاسات  والضرائب،  التسعیر  وسیاسات  دراستنا)،  على و(موضوع  اإلنفاق 
الزراعي،   المجال  في  والتطویر  العلمي  تتداخل وتأھیل    دریبوتالتكنولوجیا،  نقل  والبحث  وھي  العاملة...  الید 

 . منھا بعض  أو كاملة ألھدافھاالسیاسة الزراعیة  تحقیق عدمفي تبني إحداھا النجاح  عدمیترتب على ووتتكامل، 
 
 واقع القطاع الزراعي في العالم العربي: . 3
 

 . لمحة عامة على القطاع الزراعي العربي:1.3
 

في تحریك عجلة   مھماً   خلفیة نسبة   علىالعربیة  االقتصادي في غالبیة الدول    النمویلعب القطاع الزراعي دوراً 
المُ  المواد  مساھمتھ  توفیر  في  مساھمتھ  عن  العمل، فضالً  فرص  وتوفیر  اإلجمالي،  المحلى  الناتج  ھیكل  في  قدرة 

وعلى الرغم من محدودیة الموارد الغابیة   الخام األولیة وبالتالي دعم القطاعات اإلنتاجیة بمدخالت اإلنتاج الالزمة.  
  یةالمناخ  اتتغیرالفي خفض آثار    المساھمة    فيعلیھا    لعوَّ یُ إذ  باھتمام كبیر    تحظىأنھا    إالً في المنطقة العربیة،  

الكربون،   أوكسید  ثاني  غاز  التربة  ووانبعاثات  على  في    فضالً المحافظة  مساھمتھا  للثروة عن  األعالف  توفیر 
 السلبیة  التأثیرات   من  تحد عوامل التعریة و  مكافحةھاما في    الحیوانیة المستأنسة والبریة، إضافة إلى أنھا تلعب دوراً 

واالنجراف بواسطة میاه األمطار والسیول، وزیادة نفاذ المیاه إلى باطن األرض   التصحر، حركة الكثبان الرملیة ول
الغذائي (المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أوضاع األمن    وزیادة المخزون الجوفي من المیاه، وحفظ التوازن البیئي

 .)2019العربي، 
العالم قد ال یكون   مما أثار  ،في السنوات األخیرة  تباطأت معدالت نمو اإلنتاج الزراعي العالمي مخاوف من أن 

العالم بشكل كاٍف. حیث   احتیاجات سكان  لسد  المطلوبة  الزراعیةوالسلع    لتوفیر الغذاءقادًرا على زراعة ما یكفي  
 ً القادمة على الرغم من أن وتیرة   من المتوقع أن یرتفع عدد سكان العالم بمقدار ملیاري شخص في الثالثین عاما

ذروتھ بحلول   یصل إلى  أنیتوقع  والذي    السكاني،  النمو  معدالت  معبشكل عام    تتناسب  الالمتوقع    االقتصاديالنمو  
إلى  تشیر  .1ملیار شخص  11حوالي    إلى  العالم  سكان  عدد  لیصل  ،2100عام   السكان   انخفاض  البیانات  نسبة 

  خالل الفترةفي المائة سنویًا    2.2من متوسط  الزراعي    بالقطاع والعمالة الكلیة    ،الزراعیین إلى عدد سكان الریف
 . 2019و  2018 عاميفي المائة سنویًا خالل  1.5إلى  )2019 - 2010(
 

 (ملیون نسمة)   2019-2010. السكان الزراعیون والقوى العاملة بالزراعة في الدول العربیة 1جدول رقم   

 2019 2018 2010 الفئة
 نسبة النمو %

2010- 
2019 

2018-
2019 

 1.5 0.9 88.83 87.55 82.02 السكان الزراعیون  
   50.4 50.3 52.3 نسبة السكان الزراعیین إلى عدد سكان الریف (%) 

 1.5 2.2 135.69 133.68 112.46  في القطاع الزراعي العمالة الكلیة
   18.4 17.8 24.4 القوى العاملة بالزراعة (%)

 ، االمارات العربیة المتحدة  أبو ظبي)، التقریر االقتصادي العربي الموحد، 2020صندوق النقد العربي ( المصدر:
 

 . مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي2.3
 

للزراعة   القابلة  األراضي  لتوفر  تبعاً  دولة  لكل  المحلي  الناتج  في  ومساھمتھ  الزراعي  للقطاع  النسبیة  األھمیة  تتفاوت 
لتقریر    4الزراعة حوالي  قطاع    ناتج مثل  ی والموارد المائیة الكافیة.   في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وفقاً 

 
إلى   1 العالم سيصلون  الزيادة في  2050مليار عام    9.7سكان  المتحدة  تقرير    عربية،بلدان منها دولة    9، وستسجل نصف  األمم 

 (un.org) ماعيةواالجتإدارة الشؤون االقتصادية  الصادر عن 
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 . التمویل الزراعي: األھمیة والدور 2.2
 

 ً عنھ محدودیة اإلنتاج، في   ینتجبالنشاط، وإن كان ذلك    للقائماألنشطة الزراعیة على التمویل الذاتي    تعتمدما    غالبا
والطرق المبتكرة التي تسھم في   الحدیثةظل االعتماد على الوسائل التقلیدیة وعدم القدرة على االستعانة بالتقنیات  

  المتزایدة یتطلب  االحتیاجاتفي الناتج الزراعي لتلبیة    للتوسعظل الحاجة الملحة    فيزیادة اإلنتاج وتحسین جودتھ.  
  الزراعي   الناتج  لزیادة  یلزم  ناحیة  فمن  معاً،  واألفقي  الرأسي  المستویین  على  الزراعیة  األنشطة  في  التوسعاألمر  

 یصعب ومن ناحیة أخرى وخاصة في الدول التي    ،السكان  عدد  زیادة  مع  یتناسب  بشكل  المزروعة  زیادة المساحة
وفي كلتا   ، للزراعة  األرض  صالحیة   عدم  أو  المساحة  ضیق  نتیجة  المزروعة   األراضي  مساحة  في  التوسعفیھا  

التوسع في اإلنتاج الزراعي بشقیھ الرأسي   كعنصرالتمویل    توافرأھمیة    تبرزالحالتین   غایة في األھمیة لتحقیق 
 دوراً   تلعبأدوات التمویل أیضاً    اختیار  بل إن  ،فقطعنى بھا زیادة الحجم المتاح منھ  التمویل ھنا ال یُ   وتوافرواألفقي.  

 ً القطاع الزراعي    فياإلنتاج    دورةاختالف    ضوءعلى    ذلك  ،الزراعي  االستثمار  تناسب  التمویل  أدوات  كل  فلیس   مھما
التمویل الزراعي  یستھدف  ،  )2013(الموسوي،    .  األخرى  االقتصادیة  القطاعات  في   اإلنتاجیة  الدورات  بقیة  عن

یكون ذلك على  قد  واستخدام األموال الالزمة لالستثمار في القطاع الزراعي، و  وفق ھذا المفھوم توفیر واستقطاب
یستھدف   في حین  الموسمیة،  اإلنتاجیة  العملیات  تنفیذ  األجل  قصیر  التمویل  یستھدف  والطویل.  القصیر  األجلین 

الح األراضي، وبناء التمویل طویل األجل االستثمار في البنیة التحتیة الالزمة للقطاع الزراعي بما في ذلك استص
العملیة اإلنتاجیة: إعدادا وبذرا وحصادا   السدود وشبكات الري وتمویل المعدالت والمنشآت الالزمة لكل مراحل

 .)2021قندي، (محجوب، موھوبي، عیسى، و  )2019(العربي و طروبیا، وتسویقا وتصنیعا... (أنظر مثال:  
 
ركیزة أساسیة   باعتبارهالزراعي    بند التمویلأو استراتیجیة لتطویر القطاع الزراعي من    زراعیة  سیاسة  أي  تخلو  ال

القطاع   وتنظیم  بتطویر  المتعلقة  واالستراتیجیات  اتسالسیا  وتختلف.  غایاتھا  تحقیق  في  السیاسات  ھذه  لنجاح
  والمالي التقدم التقني    درجةحیث األھداف، والوسائل والمدى الزمني والنطاق بحسب    من  من بلد آلخر    الزراعي

كانت جمیعھا تتفق في سعیھا نحو تحقیق األمن الغذائي إلى    وإنعن مدى تطور القطاع الزراعي ذاتھ،    فضالً بھا  
 الرفاھة   وتحقیق  المنتجة  العمل  فرص  وتوفیرجانب األھداف األخرى التي تركز على استدامة النمو االقتصادي  

  ویتأثر  بھ األداءقطاعاً محوریاً یؤثر  باعتباره الزراعي القطاععلى  باالعتماد  للمواطنین واالجتماعیة االقتصادیة
. القطاعات   تلك  في  التطورات  عن  الزراعي  بالقطاع  التطورات  عزل   یمكن  ال  حیث  ،  األخرى   االقتصادیة  بالقطاعات

للمحافظة على أسعار الحكومي  الدول النامیة إلى التدخل  غالبیة    فيعلى سبیل المثال، تمیل السیاسات الزراعیة  
في   ،منخفضةعادة ما تكون    ، حیث مستویات الدخل  أفراد المجتمعالمنتجات الزراعیة ضمن مستویات مقبولة لدى  

إلى   الكبرى  الصناعیة  بالدول  الزراعیة  السیاسات  تمیل  المنتجات  ألالمستمرة    راجعةمالو  المتابعةحین  سعار 
المدخالت الزراعیة بأشكالھا المختلفة من   تكالیفبإدخال تعدیالت علیھا بحسب التغیرات في    السماحوالزراعیة  

 على   القائمة  االستثمارات  یشجععلى اإلنتاج الزراعي  حقیقي مناسب  على معدل عائد    للحفاظضمنھا تكلفة التمویل  
 فيأو زیادتھا    االستثماریة  محافظھم  ضمن  الزراعي  االستثمار  تضمینویحفز المستثمرین الجدد على    االستمرار

سیاسة    االقتصادات  دول  من  العدید  تنتھج  كذلك،.  األساس  من  وجودھا  حال ألسعار   التحریرالمتقدمة  الكامل 
الزراعي    بالقطاعالسریع في حال حدوث أزمات    للتدخل  رصدالو  متابعةال  آلیات  على  اإلبقاء  معالمنتجات الزراعیة  

یخضع النشاط الزراعي في ذات الوقت    كمابغرض دعم القطاع وتعزیز قدراتھ لمواجھة تداعیات ھذه األزمات.  
السیاسات  تختلف  قد  كذلك،  السوق.  آلیة  المزارعین من خالل  ودعم  االستھالك  ترشید  بغرض  السوق  لضوابط 

سیاسات الزراعیة للوالیات المتحدة األمریكیة  على سبیل المثال، تختلف الالدول،  الزراعیة ضمن نفس الفئة من  
  صناعیة متقدمة.  مع كونھا كلھا دوالً أو الیابان بشكل كبیر عن السیاسات الزراعیة للدول األوربیة 

 
آللیة    خاضعا  القطاع الزراعي  تتركال    الدولة قد السیاسات الزراعیة أن  بالمتضمنة    ممارساتال  بعضكذلك، تظھر  

للمنتجات  المیزة النسبیة  ، وإذا تراجعت  لإلنتاج الزراعي المحلي الحوافزالدعم و  أشكالبعض  عمل السوق، بل تقدم  
ب تقوم  فإنھا  البلد،  في  لالزراعیة  المباشر  المعروفة  التدخل  الحمائیة  السیاسات  باستخدام  الزراعي  قطاعھا  حمایة 

، ما جعل السیاسات الحمائیة سمة من سمات السیاسات  جمركیة...)  غیررسوم  خاصة،    مواصفات(حصص استیراد،  
الزراعیة  أن تتضمن    المھم  من  الزراعیة. المتعلقة السیاسات  السیاسات  جوانب عدة لكي تؤتي ثمارھا، من ذلك 
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بینما تضم المجموعة الثالثة الدول التي فیھا األراضي الزراعیة المستغلة محدودة نسبیاً، وتشمل كل من البحرین  
بین   المساھمة  فیھا ھذه  ولیبیا والسعودیة وعمان، وتتراوح  المائة   0.3وقطر والكویت واإلمارات وجیبوتي  في 

 ) 2021(التقریر االقتصادي العربي الموحد،  في المائة 3.2و
 

 ) 2020 – 2018و 2016و 2010. الناتج الزراعي باألسعار الثابتة في الدول العربیة (2جدول رقم   

 2020 2019 2018 2016 2010 البیـــان 

 معدل التغیر السنوي
(%) 

2016 -
2020 

2019 -
2020 

 5.5- 0.2- 2,504 2,651 2,605 2,527 2,065 (ملیار دوالر)  الناتج المحلي اإلجمالي

 1.2- 2.5 162 164 158 147 138 الناتج الزراعي (ملیار دوالر) 

  6.5 6.2 6.1 5.8 6.7 نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

  )، التقریر االقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي، االمارات العربیة المتحدة 2020النقد العربي (صندوق المصدر:       
 
 

 نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%) . 3شكل 

 
 ) 2020صندوق النقد العربي (المصدر: 

 

 
 القروض الممنوحة للقطاع الزراعي ومدخالت االنتاج (ملیون دوالر) إجمالي قیمة . 4شكل 

 
   ، االمارات العربیة المتحدةظبي أبو)، التقریر االقتصادي العربي الموحد، 2020صندوق النقد العربي (المصدر: 

 
ملیون دوالر عام   162.4لى  إ  كمجموعة  انخفاض الناتج الزراعي في الدول العربیة  إلى  )2(  رقمیشیر الجدول  

 ویعزى ذلك إلى انخفاض الناتج الزراعي  ،في المائة  1.2بلغ    بمعدل انخفاضملیون دوالر    164.3مقابل    2020
السودان وموریتانیا وسوریة والمغرب وفلسطین ولبنان للنفط مثل  المستوردة  العربیة  الدول    نسبب   في عدد من 

في الدول ذات    حین  المائة، فيفي    10  -  5بین حوالي    تتراوح متواضعةً    اإلمكاناتشھد الناتج الزراعي زیادةً 
 الزراعیة المحدودة مثل دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
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العربي،  على مستوى الوطن  و .    2في بعض الدول النامیة  في المائة    25أكثر من  النسبة تصل إلى    ھذه البنك الدولي، إال أن  
 . 2020في المئة عام    6.5نسبة مساھمة إنتاجیة القطاع الزراعي في الناتج المحلى اإلجمالي العربي حوالي    بلغت 

  
 الزراعي في الوطن العربي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (%)القیمة المضافة للقطاع . 1شكل 

 
 .)، مؤشرات التنمیة الدولیة2021قاعدة بیانات البنك الدولي (المصدر: 

 
 

 

 نمو االنتاج الزراعي في االقالیم الجغرافیة حول العالم . 2شكل 

 
 )، مؤشرات التنمیة الدولیة 2021الدولي ( بیانات البنكقاعدة المصدر: 

 
المستوى الذي    دونعلى الرغم من أن مساھمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة ككل تعتبر  

، إال أنھا تعتبر نشاطاً اقتصادیاً مھماً  الغذائیة  والسلع  الزراعیة  المنتجات  على  الطلب  وحجم  السكانیتناسب مع عدد  
وأساسیاً في أكثر الدول العربیة لما یوفره ھذا القطاع من منتجات وفرص عمل. في ھذا الصدد، یمكن تقسیم الدول 

القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي إلى ثالث مجموعات.    ناتجالعربیة من حیث األھمیة النسبیة لمساھمة  
عة األولى المغرب ومصر والیمن وموریتانیا وتونس والجزائر والقُمر وسوریھ والسودان، وتتراوح تضم المجمو

مساھمة   المحلي    ناتجفیھا  الناتج  في  الزراعي  و  10.8بین    اإلجمالي القطاع  المائة  وتضم    34.0في  المائة.  في 
في المائة.   7.1و  ،في المائة  4.8ھمة بین  المجموعة الثانیة األردن ولبنان والعراق وفلسطین وتتراوح فیھا ھذه المسا

 
2 Agriculture Overview: Development news, research, data | World Bank. Available at: 
   https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview#1  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Arab World East Asia & Pacific Euro area Latin America &
Caribbean

Sub-Saharan Africa



11

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  11 صفحة 

بینما تضم المجموعة الثالثة الدول التي فیھا األراضي الزراعیة المستغلة محدودة نسبیاً، وتشمل كل من البحرین  
بین   المساھمة  فیھا ھذه  ولیبیا والسعودیة وعمان، وتتراوح  المائة   0.3وقطر والكویت واإلمارات وجیبوتي  في 

 ) 2021(التقریر االقتصادي العربي الموحد،  في المائة 3.2و
 

 ) 2020 – 2018و 2016و 2010. الناتج الزراعي باألسعار الثابتة في الدول العربیة (2جدول رقم   

 2020 2019 2018 2016 2010 البیـــان 
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  6.5 6.2 6.1 5.8 6.7 نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)
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 42 من  13 صفحة 

  ،األجور  عن ضعف مستویات  فضالً ،  المجاالت الزراعیة   في  للعاملیناالمتیازات التي توفرھا قوانین العمل الوطنیة  
 3. بالقطاعات االقتصادیة األخرى بالقطاع الزراعي مقارنةً  األطفال  عمالةوظروف العمل الخطرة، وارتفاع معدل 

 ) 2020-1991قطاع الزراعة إلى إجمالي العمالة في العالم (نسبة العمالة في . 7شكل 

 
 ) 2020( إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات منظمة العمل الدولیةالمصدر: 

 
 

 ) 2020-1991حصة العمالة في قطاع الزراعة من إجمالي العمالة (. 8شكل 

 
 ) 2020( باالعتماد على تقدیرات منظمة العمل الدولیةإعداد الباحثین المصدر: 

 
لیصل إلى حوالي   2020عام  انخفض خالل    فقد متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربیة  یخص    فیما

وقد تفاوت ھذا المتوسط بین الدول العربیة    2019مقارنة بعام    في المائة  2.2دوالر أي بنسبة تراجع بلغت    391.4
دوالراً في موریتانیا وسوریة   521دوالراً و   330دوالراً في السودان وتراوح بین    641خالل العام، إذ بلغ حوالي  

دوالراً   316دوالراً و   34تراوح بین حوالي  حین    في والسعودیة،   والقُمر واإلمارات وتونس ومصر والجزائر وُعمان 
من  كل  وقطر    في  والكویت  والیمن  والبحرین  ولیبیا  (التقریر   والمغرب   والعراق،   وفلسطین،   واألردن، جیبوتي 

 . ) 2021االقتصادي العربي الموحد،  
 

  . مساھمة القطاع الزراعي في توفیر المواد الخام األولیة:4.3
 

مصدر للمواد الخام ولیس كمستخدم لھا. ھذا التصور صحیح جزئیًا، یُنظر إلى اإلنتاج الزراعي عموًما على أنھ  
لكن أي شخص حاول زراعة حدیقة صغیرة یعرف أن الكثیر یذھب إلى الزراعة أكثر من البذور والتربة والماء. 

تطلب  ). ت2018ملیون طن في عام    392الوالیات المتحدة ُمصِدّر صاف لألغذیة، كونھا أكبر منتج للذرة في العالم (
 الزراعة التجاریة واسعة النطاق األسمدة ومبیدات اآلفات وتدابیر مكافحة التعریة واألعالف للماشیة.

 
3   ILO (2018), Agriculture; plantations; other rural sectors, Sectoral Policies Department International Labour Office 
4, route des Morillons CH-1211 Geneva 22 Switzerland,  sector@ilo.org  
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 مساھمة القطاع الزراعي في توفیر فرص العمل: . 3.3
 

العدید من سكان الریف، حیث تشیر تقدیرات منظمة العمل الدولیة إلى    لدى عن العمل    البحث یعتبر القطاع الزراعي وجھة  
القطاع الزراعي.  في    العمل ملیار شخص یعملون في الزراعة، یعتمد الكثیر منھم على الدخل الناتج من    1.1أن حوالي  

م  الموسمیة  بالعمالة  یُعرف  ما  أو  المؤقتین  العمال  من  كبیرة  أعداد  توظیف  یتم  ذلك،  إلى  وكبار  إلضافة  قبل صغار  ن 
 المزارعین. یقوم أفراد األسرة بأعمال زراعیة كعمل زراعي غیر معترف بھ أو لدعم الزراعة األسریة على نطاق ضیق.  

 
 

 العالم ة كنسبة من إجمالي العمالة في حسب االقالیم الجغرافی 2019العمالة في القطاع الزراعي لعام . 5شكل 

 ) 2020( إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات منظمة العمل الدولیةالمصدر:  
 
 

كنسبة من إجمالي العمالة في  على مستوى الدول العربیة 2019العمالة في القطاع الزراعي لعام . 6شكل 
 العالم 

 
 ) 2020( تقدیرات منظمة العمل الدولیةإعداد الباحثین باالعتماد على المصدر: 

 
الزراعة من العمالة على مستوى العالم بلغ    قطاعتشیر التقاریر الصادرة عن منظمة العمل الدولیة إلى أن نصیب  

مدى التراجع  لى  إ ، ویشیر ذلك  1991في المئة في عام    45مقابل    ،2013عام  إجمالي القوى العاملة    منفي المئة    31
مجموعة من  لى  إ في المائة. یُعزى ذلك    26حوالي  لى  إانخفضت النسبة    2019في حجم العمالة الزراعیة، وفى عام  

  نیات التق  استخدام  في  التوسعو  ،مثل الھجرة من الریف الى المدناألسباب االقتصادیة واالجتماعیة والدیموغرافیة  
العمل في    على    اإلقبالالمتمثلة في محدودیة  االجتماعیة    والعاداتبعض القیود  لى  إ، إضافة  في المجاالت الزراعیة

النساء  الزراعةمجال    جانب  المرتبطة  من  تلك  وباألخص  الالزمة  المھارات  توفر  وعدم    ضعف و  بالتقنیات، 
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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  12 صفحة 

 مساھمة القطاع الزراعي في توفیر فرص العمل: . 3.3
 

العدید من سكان الریف، حیث تشیر تقدیرات منظمة العمل الدولیة إلى    لدى عن العمل    البحث یعتبر القطاع الزراعي وجھة  
القطاع الزراعي.  في    العمل ملیار شخص یعملون في الزراعة، یعتمد الكثیر منھم على الدخل الناتج من    1.1أن حوالي  

م  الموسمیة  بالعمالة  یُعرف  ما  أو  المؤقتین  العمال  من  كبیرة  أعداد  توظیف  یتم  ذلك،  إلى  وكبار  إلضافة  قبل صغار  ن 
 المزارعین. یقوم أفراد األسرة بأعمال زراعیة كعمل زراعي غیر معترف بھ أو لدعم الزراعة األسریة على نطاق ضیق.  

 
 

 العالم ة كنسبة من إجمالي العمالة في حسب االقالیم الجغرافی 2019العمالة في القطاع الزراعي لعام . 5شكل 

 ) 2020( إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات منظمة العمل الدولیةالمصدر:  
 
 

كنسبة من إجمالي العمالة في  على مستوى الدول العربیة 2019العمالة في القطاع الزراعي لعام . 6شكل 
 العالم 

 
 ) 2020( تقدیرات منظمة العمل الدولیةإعداد الباحثین باالعتماد على المصدر: 

 
الزراعة من العمالة على مستوى العالم بلغ    قطاعتشیر التقاریر الصادرة عن منظمة العمل الدولیة إلى أن نصیب  

مدى التراجع  لى  إ ، ویشیر ذلك  1991في المئة في عام    45مقابل    ،2013عام  إجمالي القوى العاملة    منفي المئة    31
مجموعة من  لى  إ في المائة. یُعزى ذلك    26حوالي  لى  إانخفضت النسبة    2019في حجم العمالة الزراعیة، وفى عام  

  نیات التق  استخدام  في  التوسعو  ،مثل الھجرة من الریف الى المدناألسباب االقتصادیة واالجتماعیة والدیموغرافیة  
العمل في    على    اإلقبالالمتمثلة في محدودیة  االجتماعیة    والعاداتبعض القیود  لى  إ، إضافة  في المجاالت الزراعیة

النساء  الزراعةمجال    جانب  المرتبطة  من  تلك  وباألخص  الالزمة  المھارات  توفر  وعدم    ضعف و  بالتقنیات، 
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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  15 صفحة 

مقابل الحصول  والمنقولة    الثابتةالغالب تكون ناتجة عن ضعف األطر القانونیة المنظمة للضمانات ورھن األصول  
على أداء المصرف و على حجم التمویل المتاح    بالتاليعلى التمویل، كما تؤثر عملیات تقییم ھذه الضمانات سلباً 

دقیقة   جدوىاجراء دراسات  یكون من األھمیة بمكان    قدعلیھ    قلل من فرص تطوره ونموه.  الزراعي وی  للقطاع
 للضمانات المقدمة مقابل التمویل الزراعي.   

 

 )2020نمو االنتاج الزراعي في االقالیم الجغرافیة حول العالم (. 9شكل 

 
 ) 2020تقدیرات بیانات البنك الدولي (إعداد الباحثین باالعتماد على المصدر: 

 
 النمو الزراعي في العالم حسب مستویات الدخل . 10شكل 

 
 إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات البنك الدولي المصدر: 

 
 

 2020نمو القطاع الزراعي في الدول العربیة لعام . 11شكل 

 
 : إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات البنك الدولي المصدر
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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  14 صفحة 

 . تحدیات التمویل الزراعي 5.3
 

الفرعیة   القطاعات  باختالف  التحدیات  العربي، وتختلف ھذه  الوطن  الزراعة على مستوى  تواجھ  ھناك تحدیات 
مثل  المكوّ  الزراعي  للقطاع  وتنصبّ نة  الغابات،  أو  والحیواني  االقتصادیة   النباتي،  البیئة  في  التحدیات  ھذه  كل 

 : األنواع التالیةویمكن تقسیمھا الى  ،واالجتماعیة المحیطة
 

في   مثل الكوارث الطبیعیة متمثلةً   ،نسانعن ظروف خارجة عن إرادة اإل  تحدیات طبیعیة تكون ناتجةً   النوع األول:
 19مراض. على سبیل المثال أدى تفشي وباء كوفید  انتشار األوبئة واألو  أالزالزل والبراكین،  و  أمطار،  ندرة األ

إلى صعوبة تنقل المزارعین وصعوبة الحصول على  دى  أظھور تحدیات تتعلق باإلغالق الكامل والجزئي مما  لى  إ
الزراعي   اإلنتاج  المساحةمدخالت  انخفاض  وبالتالي  أسعارھا،  ارتفاع  بسبب  واألسمدة    زرعة المن  كالبذور 

 وتدھور اإلنتاجیة وانخفاض مداخیل األسر الریفیة.، 4بالمحاصیل 
 

  منویمكن حصر ھذا النوع    الزراعي،التي یقوم بھا العاملین بالقطاع    الممارساتتحدیات ناتجة عن    النوع الثاني:
 اآلتي:في  التحدیات

 
   في األسواق المختلفة مثل انتشار المضاربات والتھرب الضریبي جانب المتعاملین    منالممارسات غیر الرشیدة

 األنشطة غیر الرسمیة التي بدورھا تزید من حجم االقتصاد غیر الرسمي.نطاق  اتساع إلى يیؤدمما 
   األطر التشریعیة    كفایة  عدمفي    ةمتمثلفي الدول العربیة  ھناك تحدیات قانونیة تواجھ تطور القطاع الزراعي

الملكیة والحیازة، ففي بعض األحیان تعاني بعض األراضي الزراعیة من تجزئة  التي یمكنھا تنظیم قواعد 
 الملكیات والحیازات وتحویلھا إلى حیازات صغیرة مما یضعف كفاءة االستغالل الزراعي. 

 تقنیات الزراعیة الحدیثة.التحدیات ذات الصلة باستعمال ال 
 

الثالث  محفزة    :النوع  تسعیریة  سیاسات  وجود  وعدم  الزراعي،  المنتجات  وتصریف  بتسویق  المتعلقة  التحدیات 
للمحافظة على توازن العرض والطلب، وتثبت الكثیر من التجارب بما فیھا في الدول الصناعیة الكبرى أن إخضاع 

إمكانیة تصریف منتجاتھم السوق لقوى السوق قد یؤدي إلى انكماش القطاع الزراعي، وتخوف المزارعین من عدم  
 الزراعیة.  

 
تحدیات رئیسة   ثالث التحدیات ذات الصلة بالتمویل الزراعي، وھنا یمكن التمییز بین  المتمثل في    :الرابعالنوع  

زارع)، وتحدیات تواجھ المصرف مانح التمویل، وتحدیات متعلقة بضمانات  متمثلة في تحدیات تواجھ العمیل (المُ 
 الزراعي. التمویل 

 
  تھ قدرزارع تحدیات متعلقة بارتفاع تكلفة التمویل المصرفي التي یحددھا المصرف مما یؤثر الحقاً على یواجھ المُ 

عندما یرتبط األمر    على العوامل المؤثرة على اإلنتاج الزراعي مثل بالوفاء بالتزاماتھ تجاه المصرف خصوصاً 
تلف المحصول الزراعي نتیجة اآلفات الزراعیة مثل الجراد    أخرى مثل  تحدیاتمطار ونظام الري أو  موسم األ
 وغیره. 

 
من التحدیات التي تواجھ القطاع الزراعي من جانب المصرف مانح التمویل، تدھور األوضاع االقتصادیة وتراجع  

الدیون مؤشرات االقتصاد الكلي وارتفاع مدیونیات القطاع الخاص والقطاع العائلي ما یؤدى الى ارتفاع معدالت  
بالنسبة لضمانات التمویل الزراعي، في    الزراعة.لى  إالمتعثرة وبالتالي تراجع قدرة المصرف على توجیھ التمویل  

 
في المائة في    110في المائة في األراضي المطرية و   60بين  في المئة موزعة بصورة تقريبية وسطية    70تقدر الكثافة المحصولية بنحو   4

 األراضي المروية. 
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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  15 صفحة 

مقابل الحصول  والمنقولة    الثابتةالغالب تكون ناتجة عن ضعف األطر القانونیة المنظمة للضمانات ورھن األصول  
على أداء المصرف و على حجم التمویل المتاح    بالتاليعلى التمویل، كما تؤثر عملیات تقییم ھذه الضمانات سلباً 

دقیقة   جدوىاجراء دراسات  یكون من األھمیة بمكان    قدعلیھ    قلل من فرص تطوره ونموه.  الزراعي وی  للقطاع
 للضمانات المقدمة مقابل التمویل الزراعي.   

 

 )2020نمو االنتاج الزراعي في االقالیم الجغرافیة حول العالم (. 9شكل 

 
 ) 2020تقدیرات بیانات البنك الدولي (إعداد الباحثین باالعتماد على المصدر: 

 
 النمو الزراعي في العالم حسب مستویات الدخل . 10شكل 

 
 إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات البنك الدولي المصدر: 

 
 

 2020نمو القطاع الزراعي في الدول العربیة لعام . 11شكل 

 
 : إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات البنك الدولي المصدر

 

0.5

2.0

-0.6

0.5

3.0

1.9

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

العالم العربي آسيا 
والباسيفيك

أوروبا يةأمريكا الالتين أفريقيا جنوب 
الصحراء 

العالم العربي

%

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

مرتفعة الدخل منخفضة الدخل متوسطة الدخل

%

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20

ت 
مارا

اال
ن 

حري
الب

مر 
لُق

ا
ي 

وت
جيب

ئر 
جزا

ال
صر 

م
ق 

عرا
ال

ن 
رد

األ
ت 

وي
لك

ا
ن 

بنا
ل

ب 
غر

لم
ا

يا 
تان

وري
م

ن 
ما

ُع
طر 

ق
ية 

ود
سع

ال
ن 

ودا
س

ال
ريا 

سو
س 

ون
ت

ن 
يم

%ال

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  14 صفحة 

 . تحدیات التمویل الزراعي 5.3
 

الفرعیة   القطاعات  باختالف  التحدیات  العربي، وتختلف ھذه  الوطن  الزراعة على مستوى  تواجھ  ھناك تحدیات 
مثل  المكوّ  الزراعي  للقطاع  وتنصبّ نة  الغابات،  أو  والحیواني  االقتصادیة   النباتي،  البیئة  في  التحدیات  ھذه  كل 

 : األنواع التالیةویمكن تقسیمھا الى  ،واالجتماعیة المحیطة
 

في   مثل الكوارث الطبیعیة متمثلةً   ،نسانعن ظروف خارجة عن إرادة اإل  تحدیات طبیعیة تكون ناتجةً   النوع األول:
 19مراض. على سبیل المثال أدى تفشي وباء كوفید  انتشار األوبئة واألو  أالزالزل والبراكین،  و  أمطار،  ندرة األ

إلى صعوبة تنقل المزارعین وصعوبة الحصول على  دى  أظھور تحدیات تتعلق باإلغالق الكامل والجزئي مما  لى  إ
الزراعي   اإلنتاج  المساحةمدخالت  انخفاض  وبالتالي  أسعارھا،  ارتفاع  بسبب  واألسمدة    زرعة المن  كالبذور 

 وتدھور اإلنتاجیة وانخفاض مداخیل األسر الریفیة.، 4بالمحاصیل 
 

  منویمكن حصر ھذا النوع    الزراعي،التي یقوم بھا العاملین بالقطاع    الممارساتتحدیات ناتجة عن    النوع الثاني:
 اآلتي:في  التحدیات

 
   في األسواق المختلفة مثل انتشار المضاربات والتھرب الضریبي جانب المتعاملین    منالممارسات غیر الرشیدة

 األنشطة غیر الرسمیة التي بدورھا تزید من حجم االقتصاد غیر الرسمي.نطاق  اتساع إلى يیؤدمما 
   األطر التشریعیة    كفایة  عدمفي    ةمتمثلفي الدول العربیة  ھناك تحدیات قانونیة تواجھ تطور القطاع الزراعي

الملكیة والحیازة، ففي بعض األحیان تعاني بعض األراضي الزراعیة من تجزئة  التي یمكنھا تنظیم قواعد 
 الملكیات والحیازات وتحویلھا إلى حیازات صغیرة مما یضعف كفاءة االستغالل الزراعي. 

 تقنیات الزراعیة الحدیثة.التحدیات ذات الصلة باستعمال ال 
 

الثالث  محفزة    :النوع  تسعیریة  سیاسات  وجود  وعدم  الزراعي،  المنتجات  وتصریف  بتسویق  المتعلقة  التحدیات 
للمحافظة على توازن العرض والطلب، وتثبت الكثیر من التجارب بما فیھا في الدول الصناعیة الكبرى أن إخضاع 

إمكانیة تصریف منتجاتھم السوق لقوى السوق قد یؤدي إلى انكماش القطاع الزراعي، وتخوف المزارعین من عدم  
 الزراعیة.  

 
تحدیات رئیسة   ثالث التحدیات ذات الصلة بالتمویل الزراعي، وھنا یمكن التمییز بین  المتمثل في    :الرابعالنوع  

زارع)، وتحدیات تواجھ المصرف مانح التمویل، وتحدیات متعلقة بضمانات  متمثلة في تحدیات تواجھ العمیل (المُ 
 الزراعي. التمویل 

 
  تھ قدرزارع تحدیات متعلقة بارتفاع تكلفة التمویل المصرفي التي یحددھا المصرف مما یؤثر الحقاً على یواجھ المُ 

عندما یرتبط األمر    على العوامل المؤثرة على اإلنتاج الزراعي مثل بالوفاء بالتزاماتھ تجاه المصرف خصوصاً 
تلف المحصول الزراعي نتیجة اآلفات الزراعیة مثل الجراد    أخرى مثل  تحدیاتمطار ونظام الري أو  موسم األ
 وغیره. 

 
من التحدیات التي تواجھ القطاع الزراعي من جانب المصرف مانح التمویل، تدھور األوضاع االقتصادیة وتراجع  

الدیون مؤشرات االقتصاد الكلي وارتفاع مدیونیات القطاع الخاص والقطاع العائلي ما یؤدى الى ارتفاع معدالت  
بالنسبة لضمانات التمویل الزراعي، في    الزراعة.لى  إالمتعثرة وبالتالي تراجع قدرة المصرف على توجیھ التمویل  

 
في المائة في    110في المائة في األراضي المطرية و   60بين  في المئة موزعة بصورة تقريبية وسطية    70تقدر الكثافة المحصولية بنحو   4

 األراضي المروية. 
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 42 من  17 صفحة 

 القیمة المضافة لناتج القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي في العالم حسب مستویات الدخل . 15شكل 

 
   إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات البنك الدوليالمصدر: 

 
 القیمة المضافة للقطاع الزراعي في العالم مقابل العالم العربي . 16شكل 

 
   إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات البنك الدوليالمصدر: 

 
 
 صیغ التمویل اإلسالمي: إلى أي مدى یمكنھا اإلسھام في تمویل القطاع الزراعي . 4
 

الزراعي كأحد أھم األذرع األساسیة المحركة لعجلة االقتصاد  ال یوجد اختالف حول أھمیة وإستراتیجیة القطاع  
بالزراعة، كما  في الدول التي یعمل عدد كبیر من مواطنیھا في العدید من األنشطة المتعلقة  والتنمیة، خصوصاً 
الموسم  إنجاح  في  محوریاً  دوراً  التمویل  یلعب  تجاھلھ.  یمكن  ال  جزًءا  اقتصاداتھا  في  الزراعة  مساھمة  تشكل 
الزراعي ومن ثم اإلنتاج بشكل عام. وفي ھذا الجزء من الدراسة سنتناول أھم صیغ التمویل اإلسالمي وكیف یمكنھا  

یمكن تقسیم عقود التمویل اإلسالمي إلى عقود البیوع، مثل السلم   .أو یمكن ھیكلتھا لتمویل الزراعة بشكل عملي
 المشاركة والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة.، وعقود المشاركة، مثل واالستصناعوالمرابحة 

 
 إلسالمي وأھم أسسھ ومبادئھ:. طبیعة التمویل ا1.4

 
ویعتبر وجود المؤسسات المالیة  نشأت وتطورت فیھا صناعة التمویل اإلسالمي،  یعتبر العالم العربي البیئة التي  

لشمول المالي في الدول العربیة. لعبت البنوك اإلسالمیة االسالمیة من أحد أھم العوامل المساھمة في رفع مستوى ا
تمویل وتطویر القطاع الزراعي في العدید من الدول العربیة، وذلك وفق عقود   في  مھماً  و صیغ تمویلیة  أدوراً 

قد  والتمویل اإلسالمي یمكن أن یأخذ شكلین بالنظر إلى نوع التمویل الممنوح، فھو  متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة.
تمویالً  ً   یكون  یكون    نقدیا وقد  والمضاربة،  واالستصناع،  والسلم،  والتورق،  القرض،  عقود  في  الحال  ھو  كما 
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 إعداد الباحثین باالعتماد على تقدیرات البنك الدولي المصدر: 

 
 الیم الجغرافیة حول العالم ق للقطاع الزراعي في األالقیمة المضافة . 13شكل 
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 القیمة المضافة لناتج القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي حسب الدول العربیة . 14شكل 

 
   باالعتماد على تقدیرات البنك الدوليإعداد الباحثین المصدر: 
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 42 من  19 صفحة 

أن أحد البنوك دخل في عقد سلم مع أحد المزارعین وكان المبیع قطناً، یمكن للبنك إنشاء عقد جدید مع جھة أخرى 
مرتبطین   غیر  العقدین  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  األول.  العقد  مواصفات  بنفس  القطن  لھ  یبیع  مثالً)  للغزل  (مصنع 

 .)2014(النابلسي،  بعضھما البعض، أو دون تعلق عقد السلم الموازي بنفاذ عقد السلمب
 

 المرابحة (ب) 
 

ربح محدد. والمرابحة كعقد بیع یكون بین طرفین أحدھما إضافة    معالسعر األول  ب بیع  الالمرابحة كمفھوم تشیر إلى  
األول  العقد وأن یكون سعرھا  للسلعة محل  الطرفین  العقد معرفة  في  المشتري، ویشترط  للسلعة واآلخر  المالك 
ومقدار ھامش الربح معلوماً، باإلضافة إلى االتفاق على تفاصیل استالم السلعة محل العقد وتفاصیل السداد. ھناك 

البائع والمشتري مباشرة وتقوم على  نوع یشتري الطرف  ن  أین من المرابحة، المرابحة العادیة والتي تكون بین 
األول سلعة ثم یعرضھا للبیع مرابحةً. أما المرابحة لآلمر بالشراء فھي تكون عادة بین طرفین (البائع والمشتري)  

المشتري ووعده بشراء المنتج حال شراء البنك لھ من    والوسیط بینھما وھو البنك والذي یقوم بالشراء طبقاً لرغبة 
. تعتبر المرابحة أحد العقود المستخدمة من قبل البنوك اإلسالمیة لتمویل األنشطة )2019(العربي و طروبیا،  البائع  

مات اإلنتاج الزراعي من بذور وأسمدة  اإلنتاجیة المختلفة في القطاع الزراعي. تعمل البنوك عادة على توفیر مستلز
 أو مدخالت اإلنتاج المختلفة وبیعھا للمزارعین عن طریق عقود المرابحة. 

 
 اإلستصناع  (ج)

  
) من  أو المشتري  عستصنِّ عقد یكون بین طرفین یطلب األول (المُ   االستصناع ھو طلب الصنعة، وفي التمویل ھو

الُمستصنِّع تسلم  ی) القیام بصنع سلعة (المصنوع) محددة وتحملھ لتكالیف االنتاج على أن  أو البائع  الثاني (الصانع
أو آجالً.    علیھ یدفعوبسعر یتفق  (الحق لتاریخ العقد)،  في وقت معین  محل التصنیع    السلعة وفي التطبیق عاجالً 

 ً ً   المصرفي، یمكن للبنك أن یدخل في عقود االستصناع إما صانعا من خالل ھیكلة تسمى االستصناع    أو مستصنعا
الھیكلة   الموازي، وتشیر ھذه  االستصناع  الشخص مع  البنك اإلسالمي كصانع مع  فیھ  األول یدخل  إلى عقدین، 

أما العقد الثاني فیدخل البنك   التعاقد،  محلقیمة السلعة    سدادویجوز تأجیل  الُمستصنِّع  السلعة أو    شراءالراغب في  
ع مع جھة تكون من أھل االختصاص لصنع السلعة المحددة في العقد األول، وغالباً ما یكون المبلغ  صنِّ تَ سْ فیھ كمُ 

معجالً وأقل من مبلغ العقد األول. ھذه الصیغة من عقود التمویل اإلسالمي مفیدة للمساعدة في تمویل إنشاء المزارع 
وشق القنوات أو إنشاء طرق لتوصیل المزارع    ، وتركیب أنظمة الري الحدیثة  ،ع البیوت المحمیةالجدیدة أو تصنی

 .)2019(العربي و طروبیا، بالمدن والطرق الرئیسیة وغیرھا من األنشطة التي تحتاج إلى تدخالت صناعیة 
 

 المشاركة  التمویل الزراعي القائم على أساس . 2.2.4
 

 المشاركة  (أ)
 

أكثر، وھي  یدل   أو  المشاركة على وجود شراكة بین طرفین  أكثر بغرض  بإطار    تتممفھوم  أو  عقد بین طرفین 
في رأس مال المشروع المراد االستثمار فیھ، ویكون االشتراك في الربح أو   المشاركة  االستثمار المشترك وتكون

  تكون حسبغالباً ما    بلالخسارة حسب نسبة المشاركة في رأس المال، التي لیست بالضرورة أن تكون متساویة،  
العقد  ما ھو متفق علیھ البنك اإلسالمي في عقود مشاركة في مشاریع استثضمن بنود  ماریة من . عادة ما یدخل 

خالل المساھمة بنسبة من رأس مال المشروع ویكون شریكاً في األرباح والخسائر حسب المتفق علیھ حتى نھایة  
الفترة المحددة. تعد عقود المشاركة أحد الطرق المستخدمة من قبل البنوك اإلسالمیة لتمویل القطاع الزراعي، حیث 

 األرض  قیمةیتضمن  ضي بنسبة من رأس مال المشروع الذي  یدخل البنك في مشاركة مع المزارعین مالك األرا
 نسبة األرباح والخسائر ومدة المشروع.   بالعقدوتحدد 
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ً   فيحقیقیا كما ھو الحال  تمویال ً المشاركات التي یمكن  بینھما كما في عقود    عقود المرابحة، ویمكن أن یكون مزیجا
 ً  .العینیة األصولمن النقود و أن یكون رأس المال فیھا مزیجا

 
 ً على منع كل ما یؤدي إلى وقوع الظلم أو النزاع على أي من أطراف المعاملة،   تقوم أسس التمویل اإلسالمي عموما
والغرر، و الربا،  تحرم  فھي  األسس   المعلومات،  وإخفاء  التجھیللذلك  تلك  تقلل  األفراد،  على مستوى  وغیرھا. 

التوازن   إلى  یؤدي  بدوره  وھذا  العقود،  أطراف  بین  والتكافؤ  العدل  وتضمن  النزاع،  حاالت  من  والضوابط 
مثالً  االقتصاد  مستوى  (على  الكلي  المستوى  على  اإلسالمي  واالستقرار  التمویل  عقود  تقسیمات  أھم  بین  من   .(

ات وعقود تبرعات. لكل منھما وظیفة تمویلیة، لكنھما یختلفان من حیث اآلثار المترتبة تقسیمھا إلى عقود معاوض
ض  وَ عن كل منھما. في عقود المعاوضة، وكما یدل اسمھا، یحصل كل طرف من أطراف العقد (المعاملة) على عِ 

  وتحسینللناس اإلحسان . عقود التبرعات ھي عقود غایتھا عاوضات عقد البیعأو مقابل، ومن أشھر أمثلة عقود المُ 
 . الحسن ذلك أنھا تكون من دون مقابل، ومثالھا الوقف، والصدقة، والكفالة، والقرض ورفاھتھم،معیشتھم  مستوى

 
 

 عقود التمویل اإلسالمي للقطاع الزراعي . 2.4
 

 التمویل الزراعي القائم على أساس البیوع . 1.2.4
  

 السلم  (أ) 
 

عرف البیع اآلجل، ویغلب استخدامھا في التمویل المتعلق باألنشطة الزراعیة المختلفة. یُ یعتبر عقد السلم أحد عقود  
استالم المبیع المعلوم في الذمة. ویستخدم   عاجالً قبلم بأنھ بیع آجل بعاجل، حیث یقبض الثمن أو رأس مال السلم  السلَ 

سمدة  المزارع رأس المال المقبوض سلفاً لتغطیة تكالیف العملیات الزراعیة من تحضیر األرض وشراء البذور واأل
 ومستلزمات الحصاد وغیرھا، مما یساھم في التیسیر على الناس.  

البائع والمشتري، والبائع أو العمیل    :في  المتمثلةرئیسیة  سلم العناصر الال  عقد  في  یتوفركأي عقد من العقود، البد أن  
رأس المال أو الثمن عاجالً، أما المشتري أو رب السلم أو الُمَسلم فھو صاحب السلعة  و ،أو المزارع ھو الُمسلم إلیھ

 المؤجل استالمھا لتاریخ محدد.  
 

للحصول على التمویل المطلوب من البنوك الزراعیة، وفي ھذه الحالة یكون المزارع   المزارعون في الواقع قد یلجأ  
ھو البائع والبنك ھو المشتري. العنصر الثاني ھو المبیع أو المعقود علیھ، إذ البد من وجود بضاعة أو سلعة مؤجلة  

ھو في ھذه   الذي ( جھة مانحة التمویل  ال   إلى التسلیم للمشتري، فعلى سبیل المثال قد تكون السلعة الزراعیة قمحاً یسلم  
من االتفاق   حیث البد  ، ) العقد  محل  السلعةوسعر    كمیة (الحصاد. العنصر الثالث ھو رأسمال السلم    البنك) عند الحالة  

. أما العنصر الرابع فھو المشترى علیھا إلى وقت الحق لتاریخ توقیع العقد   حصول   المؤجل على قیمة نقدیة للسلعة  
 )2014(النابلسي،   االیجاب والقبول أو العقد الذي یوقع بین المزارع والبنك بما یتوافق مع الشریعة اإلسالمیة 

التقلیدیة أو الربویة    ألدوات التمویل  كبدیل  بھا  االعتداد  یمكن  التيالتمویل اإلسالمي،    أدواتعقد السلم ھو أحد أشھر  
.  )2019(العربي و طروبیا،    أكثرھا تطبیقاً، مع األخذ في االعتبار وجود اختالفات بین طریقتي التمویل  وربما

، باعتبار أن المزارع یقوم بتبادل بضاعة معینة  صبغة تجاریةالسلم    تأخذ عقودعلى عكس القروض التقلیدیة،  و
 .)2014(النابلسي،  (مؤجلة) مع البنك الذي یسلم قیمة البضاعة (معجلة) للمزارع

 

رباح من خالل الفرق بین قیمة البضاعة  وتتحقق للبنك األتقع المصلحة للمزارع بحصولھ على التمویل المطلوب  
استالمھا    المؤجلة باألخص   المبالغوعند  المزارعین  عن  التكالیف  من  الكثیر  السلم  عقود  تخفف  سلفاً.  المدفوعة 

ل المتعلقة بعملیات ما بعد الحصاد، مثل التخزین والنقل والتسویق. ولكن في كثیر من األحیان نجد أن البنوك تحاو
ما   البنوك اإلسالمیة  الكثیر من  استحدثت  لذلك  أعلى،  أرباح  والتكلفة لضمان  المخاطر  التقلیل من  اإلمكان  بقدر 

السلم الموازي على أن البنك یبحث عن مشترى لسلعة بنفس مواصفات    عقدیعرف بعقود السلم الموازیة. تقوم فكرة  
رف ثالث منفصل عن العقد األول. على سبیل المثال، نفترض  السلعة في عقد السلم األول، ویكون العقد بین البنك وط
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أن أحد البنوك دخل في عقد سلم مع أحد المزارعین وكان المبیع قطناً، یمكن للبنك إنشاء عقد جدید مع جھة أخرى 
مرتبطین   غیر  العقدین  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  األول.  العقد  مواصفات  بنفس  القطن  لھ  یبیع  مثالً)  للغزل  (مصنع 

 .)2014(النابلسي،  بعضھما البعض، أو دون تعلق عقد السلم الموازي بنفاذ عقد السلمب
 

 المرابحة (ب) 
 

ربح محدد. والمرابحة كعقد بیع یكون بین طرفین أحدھما إضافة    معالسعر األول  ب بیع  الالمرابحة كمفھوم تشیر إلى  
األول  العقد وأن یكون سعرھا  للسلعة محل  الطرفین  العقد معرفة  في  المشتري، ویشترط  للسلعة واآلخر  المالك 
ومقدار ھامش الربح معلوماً، باإلضافة إلى االتفاق على تفاصیل استالم السلعة محل العقد وتفاصیل السداد. ھناك 

البائع والمشتري مباشرة وتقوم على  نوع یشتري الطرف  ن  أین من المرابحة، المرابحة العادیة والتي تكون بین 
األول سلعة ثم یعرضھا للبیع مرابحةً. أما المرابحة لآلمر بالشراء فھي تكون عادة بین طرفین (البائع والمشتري)  

المشتري ووعده بشراء المنتج حال شراء البنك لھ من    والوسیط بینھما وھو البنك والذي یقوم بالشراء طبقاً لرغبة 
. تعتبر المرابحة أحد العقود المستخدمة من قبل البنوك اإلسالمیة لتمویل األنشطة )2019(العربي و طروبیا،  البائع  

مات اإلنتاج الزراعي من بذور وأسمدة  اإلنتاجیة المختلفة في القطاع الزراعي. تعمل البنوك عادة على توفیر مستلز
 أو مدخالت اإلنتاج المختلفة وبیعھا للمزارعین عن طریق عقود المرابحة. 

 
 اإلستصناع  (ج)

  
) من  أو المشتري  عستصنِّ عقد یكون بین طرفین یطلب األول (المُ   االستصناع ھو طلب الصنعة، وفي التمویل ھو

الُمستصنِّع تسلم  ی) القیام بصنع سلعة (المصنوع) محددة وتحملھ لتكالیف االنتاج على أن  أو البائع  الثاني (الصانع
أو آجالً.    علیھ یدفعوبسعر یتفق  (الحق لتاریخ العقد)،  في وقت معین  محل التصنیع    السلعة وفي التطبیق عاجالً 

 ً ً   المصرفي، یمكن للبنك أن یدخل في عقود االستصناع إما صانعا من خالل ھیكلة تسمى االستصناع    أو مستصنعا
الھیكلة   الموازي، وتشیر ھذه  االستصناع  الشخص مع  البنك اإلسالمي كصانع مع  فیھ  األول یدخل  إلى عقدین، 

أما العقد الثاني فیدخل البنك   التعاقد،  محلقیمة السلعة    سدادویجوز تأجیل  الُمستصنِّع  السلعة أو    شراءالراغب في  
ع مع جھة تكون من أھل االختصاص لصنع السلعة المحددة في العقد األول، وغالباً ما یكون المبلغ  صنِّ تَ سْ فیھ كمُ 

معجالً وأقل من مبلغ العقد األول. ھذه الصیغة من عقود التمویل اإلسالمي مفیدة للمساعدة في تمویل إنشاء المزارع 
وشق القنوات أو إنشاء طرق لتوصیل المزارع    ، وتركیب أنظمة الري الحدیثة  ،ع البیوت المحمیةالجدیدة أو تصنی

 .)2019(العربي و طروبیا، بالمدن والطرق الرئیسیة وغیرھا من األنشطة التي تحتاج إلى تدخالت صناعیة 
 

 المشاركة  التمویل الزراعي القائم على أساس . 2.2.4
 

 المشاركة  (أ)
 

أكثر، وھي  یدل   أو  المشاركة على وجود شراكة بین طرفین  أكثر بغرض  بإطار    تتممفھوم  أو  عقد بین طرفین 
في رأس مال المشروع المراد االستثمار فیھ، ویكون االشتراك في الربح أو   المشاركة  االستثمار المشترك وتكون

  تكون حسبغالباً ما    بلالخسارة حسب نسبة المشاركة في رأس المال، التي لیست بالضرورة أن تكون متساویة،  
العقد  ما ھو متفق علیھ البنك اإلسالمي في عقود مشاركة في مشاریع استثضمن بنود  ماریة من . عادة ما یدخل 

خالل المساھمة بنسبة من رأس مال المشروع ویكون شریكاً في األرباح والخسائر حسب المتفق علیھ حتى نھایة  
الفترة المحددة. تعد عقود المشاركة أحد الطرق المستخدمة من قبل البنوك اإلسالمیة لتمویل القطاع الزراعي، حیث 

 األرض  قیمةیتضمن  ضي بنسبة من رأس مال المشروع الذي  یدخل البنك في مشاركة مع المزارعین مالك األرا
 نسبة األرباح والخسائر ومدة المشروع.   بالعقدوتحدد 
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ً   فيحقیقیا كما ھو الحال  تمویال ً المشاركات التي یمكن  بینھما كما في عقود    عقود المرابحة، ویمكن أن یكون مزیجا
 ً  .العینیة األصولمن النقود و أن یكون رأس المال فیھا مزیجا

 
 ً على منع كل ما یؤدي إلى وقوع الظلم أو النزاع على أي من أطراف المعاملة،   تقوم أسس التمویل اإلسالمي عموما
والغرر، و الربا،  تحرم  فھي  األسس   المعلومات،  وإخفاء  التجھیللذلك  تلك  تقلل  األفراد،  على مستوى  وغیرھا. 

التوازن   إلى  یؤدي  بدوره  وھذا  العقود،  أطراف  بین  والتكافؤ  العدل  وتضمن  النزاع،  حاالت  من  والضوابط 
مثالً  االقتصاد  مستوى  (على  الكلي  المستوى  على  اإلسالمي  واالستقرار  التمویل  عقود  تقسیمات  أھم  بین  من   .(

ات وعقود تبرعات. لكل منھما وظیفة تمویلیة، لكنھما یختلفان من حیث اآلثار المترتبة تقسیمھا إلى عقود معاوض
ض  وَ عن كل منھما. في عقود المعاوضة، وكما یدل اسمھا، یحصل كل طرف من أطراف العقد (المعاملة) على عِ 

  وتحسینللناس اإلحسان . عقود التبرعات ھي عقود غایتھا عاوضات عقد البیعأو مقابل، ومن أشھر أمثلة عقود المُ 
 . الحسن ذلك أنھا تكون من دون مقابل، ومثالھا الوقف، والصدقة، والكفالة، والقرض ورفاھتھم،معیشتھم  مستوى

 
 

 عقود التمویل اإلسالمي للقطاع الزراعي . 2.4
 

 التمویل الزراعي القائم على أساس البیوع . 1.2.4
  

 السلم  (أ) 
 

عرف البیع اآلجل، ویغلب استخدامھا في التمویل المتعلق باألنشطة الزراعیة المختلفة. یُ یعتبر عقد السلم أحد عقود  
استالم المبیع المعلوم في الذمة. ویستخدم   عاجالً قبلم بأنھ بیع آجل بعاجل، حیث یقبض الثمن أو رأس مال السلم  السلَ 

سمدة  المزارع رأس المال المقبوض سلفاً لتغطیة تكالیف العملیات الزراعیة من تحضیر األرض وشراء البذور واأل
 ومستلزمات الحصاد وغیرھا، مما یساھم في التیسیر على الناس.  

البائع والمشتري، والبائع أو العمیل    :في  المتمثلةرئیسیة  سلم العناصر الال  عقد  في  یتوفركأي عقد من العقود، البد أن  
رأس المال أو الثمن عاجالً، أما المشتري أو رب السلم أو الُمَسلم فھو صاحب السلعة  و ،أو المزارع ھو الُمسلم إلیھ

 المؤجل استالمھا لتاریخ محدد.  
 

للحصول على التمویل المطلوب من البنوك الزراعیة، وفي ھذه الحالة یكون المزارع   المزارعون في الواقع قد یلجأ  
ھو البائع والبنك ھو المشتري. العنصر الثاني ھو المبیع أو المعقود علیھ، إذ البد من وجود بضاعة أو سلعة مؤجلة  

ھو في ھذه   الذي ( جھة مانحة التمویل  ال   إلى التسلیم للمشتري، فعلى سبیل المثال قد تكون السلعة الزراعیة قمحاً یسلم  
من االتفاق   حیث البد  ، ) العقد  محل  السلعةوسعر    كمیة (الحصاد. العنصر الثالث ھو رأسمال السلم    البنك) عند الحالة  

. أما العنصر الرابع فھو المشترى علیھا إلى وقت الحق لتاریخ توقیع العقد   حصول   المؤجل على قیمة نقدیة للسلعة  
 )2014(النابلسي،   االیجاب والقبول أو العقد الذي یوقع بین المزارع والبنك بما یتوافق مع الشریعة اإلسالمیة 

التقلیدیة أو الربویة    ألدوات التمویل  كبدیل  بھا  االعتداد  یمكن  التيالتمویل اإلسالمي،    أدواتعقد السلم ھو أحد أشھر  
.  )2019(العربي و طروبیا،    أكثرھا تطبیقاً، مع األخذ في االعتبار وجود اختالفات بین طریقتي التمویل  وربما

، باعتبار أن المزارع یقوم بتبادل بضاعة معینة  صبغة تجاریةالسلم    تأخذ عقودعلى عكس القروض التقلیدیة،  و
 .)2014(النابلسي،  (مؤجلة) مع البنك الذي یسلم قیمة البضاعة (معجلة) للمزارع

 

رباح من خالل الفرق بین قیمة البضاعة  وتتحقق للبنك األتقع المصلحة للمزارع بحصولھ على التمویل المطلوب  
استالمھا    المؤجلة باألخص   المبالغوعند  المزارعین  عن  التكالیف  من  الكثیر  السلم  عقود  تخفف  سلفاً.  المدفوعة 

ل المتعلقة بعملیات ما بعد الحصاد، مثل التخزین والنقل والتسویق. ولكن في كثیر من األحیان نجد أن البنوك تحاو
ما   البنوك اإلسالمیة  الكثیر من  استحدثت  لذلك  أعلى،  أرباح  والتكلفة لضمان  المخاطر  التقلیل من  اإلمكان  بقدر 

السلم الموازي على أن البنك یبحث عن مشترى لسلعة بنفس مواصفات    عقدیعرف بعقود السلم الموازیة. تقوم فكرة  
رف ثالث منفصل عن العقد األول. على سبیل المثال، نفترض  السلعة في عقد السلم األول، ویكون العقد بین البنك وط
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. وباإلضافة لإلیجاب والقبول، )2014(النابلسي،    ویكون الناتج من شجر أو ثمار یعود للطرفین بنسبة یتفق علیھا
یشترط في العقد تعریف األرض المراد غرسھا ونوع األشجار التي یراد زراعتھا ومدة العقد ونصیب طرفي العقد،  
كما البد من التركیز على أن المغروس یجب أن یكون من األشجار أو النخیل ولیس من المحاصیل، كما یشترط  

أن تنمو األشجار بقدر معین یتفق علیھ من قبل الطرفین. على أرض الواقع نجد أن ھذه الصیغة من  عقد    ضمن
العقود لم تأخذ حظھا من التطبیق، إذ أن البنوك اإلسالمیة قلما تمتلك أراٍض زراعیة أو األیدي العاملة للقیام بمھام 

بنوك القیام بشراء أرضي زراعیة أو الدخول في شراكة المغارسة لمن یمتلكوا األراضي. وبالرغم من ذلك، فیمكن لل
مع مزارعین بغرض االستثمار من خالل عقود المغارسة، أو أن یقوم البنك بإنشاء شركة تقوم بأعمال المغارسة  
وإنشاء عقود مع عدد كبیر من المزارعین وثم تقاسم األرباح، أو یمكن للبنوك اإلسالمیة الدخول في عقود المغارسة  

 خالل طرف ثالث كما أشرنا في عقدي المزارعة والمساقاة.  من 
 

 . التمویل الزراعي القائم على أساس اإلجارة 3.2.4
 

د الجعالة التي درج  واإلجارة التمویلیة، إضافة إلى عقوعقود    ،جارة التشغیلیةاإل  عقود  التمویل:یشمل ھذا النوع من  
 ضمن أبواب اإلجارة: االفقھاء على جعلھ

 
 (أ) اإلجارة: 

 
عمل   ف على أنھا  ر وقد تُع اإلجارة،  والعین محل    ، مدة ال أو موصوفة  منفعة مباحة معلومة    على تعاقد  ھي  اإلجارة  

طرفین أحدھما یسمى المؤجر واآلخر یسمى المستأجر،   بین اإلجارة  . یبرم عقد  ) 2000(أبو سلیمان،  بعوض معلوم  
ویتعین أن تكون إرادتھما صحیحة خالیة من العیوب كافة (كالغلط والتدلیس واإلكراه)، وأن تتوفر لدیھما أھلیة التأجیر 

اإلدارة بأعمال  للقیام  الالزمة  (األھلیة  اإلجا ) واالستئجار  لعقد  تطبیقات  عدة  نجد  العملي،  التطبیق  وفي  أھمھا: .  رة 
إلجارة التمویلیة (المنتھیة وفیھا یكون لدى المؤسسة المالیة األصل الذي ترید تأجیره، وا اإلجارة التشغیلیة (العادیة)  

وفیھا تقوم المؤسسة المالیة باقتناء األصل بناًء على طلب العمیل (المستأجر) باستئجارھا، وھي في حقیقتھا بالتملیك) 
 . )2019(قندوز،  سمى بیع اإلیجار أو البیع التأجیري  بیع مستتر بإجارة، لھذا ت

 
ة التشغیلیة تقوم البنوك اإلسالمیة بتأجیر المعدات لقطاع الزراعي، ففي اإلجار ا   لتمویل یمكن استخدام عقود اإلجارة  

، جیر الجرارات والحاصدات للشركات الزراعیة تأ  ، مثالً واآلالت الزراعیة لمن یطلب خدمتھا في القطاعات الزراعیة 
. یستفید ترغب فیھا أخرى  إجارتھا لجھة  البنك  یتولى  ثم تقوم الشركة الزراعیة بإرجاع األصل بعد انتھاء مدة اإلجارة، ل 

من بقاء األصول على ملكھ والحصول على األجر مقابل بیع   بالنسبة للبنك یستفید ف ،  اإلجارة التشغیلیةكال الطرفین من  
منافعھا، كما تستفید الجھات المستأجرة بتغطیة حاجیاتھا اآلنیة وتحقیق أغراضھا في األوقات المناسبة ودون تحّمل 

كبیرة.  بالتملیك، حیث    نفقات رأسمالیة  المنتھیة  االجارة  استخدام  باقتناء األصل كما یمكن  المصرف  معدات (   یقوم 
ثم تأجیرھا لھ، وتخییره في تملكھا في نھایة مدة اإلجارة. ) باستئجارھا،  زارع المُ بناًء على طلب العمیل (   )زراعیة مثالً 

یحقق   فالبنك  لكال طرفیھا،  مفیدة  الصیغة كذلك  المُ   عائداً وھذه  األصل  شراء  المستثمره (في  ألموالھ  ؤجر) بالنسبة 
على تمویل كامل األصول المستأجرة ، أما المزارع فیحصل  ل المؤجر ذاتھ وبضمان جدید یتمثل في ملكیتھ لألص 

 ً ھ تملك ت ر بالشراء، فإن رأى من مصلح یَّ خَ ، كما أنھ مُ )(حیث أنھ ال یتطلب أن یدفع المستأجر جزءا من ثمنھ مقدما
 للبنك.  هعاد أ األصل المؤجر، تملكھ، وإال  

 
 (ب) الجعالة:  

 
ً   للرجل أجراً الجعالة ھي أن یجعل الرجل   وال ینقده إیاه، على أن یعمل لھ في زمن معلوم أو مجھول مما فیھ   معلوما

وأكثر  .  منفعة للجاعل على أنھ إن أكملھ كان لھ الجعل وإن لم یتمھ فال شيء لھ مما ال منفعة للجاعل إال بعد تمامھ
بینھما حیث كل   الترابط  لشدة  اإلجارة  كتبھم مع  في  یبحثونھا  مقابل عوض.الفقھاء  مباح  على عمل  عقد   منھما 

الجعالة مشروعة وال تؤثر الجھالة في محل العقد وھو العمل، اكتفاء بتحدید النتیجة المقصودة منھ، وھي بذلك  و
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 المضاربة  (ب)
 

مأخوذ من الضرب في األرض للسعي والتجارة بغرض الربح.  متوافق مع الشریعة    تمویلالمضاربة ھي مفھوم  
یقدم أحد األطراف ماالً (رب المال) واآلخر عمالً أو خدمةً  عقود المضاربة ھي شراكة بین طرفین أو أكثر، حیث 

، أما في حالة حدوث خسائر مالیة  في عقد المضاربة  ضارب)، على أن یكون الربح حسب النسبة المتفق علیھا(مُ 
ضارب الوقت والجھد. ویشترط في رأسمال المضاربة أن یكون ماالً فیتحملھا صاحب المال، على أن یخسر المُ 

ضارب نوع  ضاربة مطلقة، حیث ال یشترط رب المال على المُ یسلم للمضارب. وقد تكون المُ (قرضاً)  یناً  ولیس د
ضارب المجال أو نوع  النشاط الذي یجب الدخول فیھ. وقد تكون المضاربة مقیدة، وھنا یشترط رب المال على المُ 

وفر الحلول الجیدة لمن ال یمتلكون األراضي  األنشطة التي یمكن االنخراط فیھا. تعتبر المضاربة من العقود التي ت
 الزراعیة من المزارعین ویقوم البنك، مثالً، بتوفیر التمویل الالزم. 

 
 المزارعة  (ج) 

 
المستخدمة في تمویل القطاع الزراعي، وقد تم  و ،اإلسالمیةمع الشریعة  المتوافقةالمزارعة ھي أحد عقود التمویل 

  مقابل  ھاالعامل األرض لیزرع(تأجیر)  استخدامھا من قبل الصحابة والتابعین، وتعرف اصطالحاً على أنھا "اكتراء  
نوع من أنواع المشاركة، حیث إنھا تكون بین طرفین   المزارعة . وتعتبر )2014(النابلسي،  بعض ما یخرج منھا"

أحدھما یمتلك األرض واآلخر یقوم بالمجھود أو النشاط الزراعي. نسبة لعدم امتالك البنوك اإلسالمیة ألراضي 
زراعیة للدخول في عقود مزارعة مع أفراد، من الممكن أن یدخل البنك كطرف ثالث ممول لعقد مزارعة بین مالك  

رف األول) والمزارع (الطرف الثاني) ویتفق األطراف الثالثة على نسبة األرباح بینھم. وھذا العقد األرض (الط
 بھذه الكیفیة ھو أقرب ما یكون لعقود المشاركة المرتبطة باألنشطة االستثماریة في القطاع الزراعي. 

 
 المساقاة (د) 

  
یحتاجھ، سواء كان نبات أو إنسان أو حیوان، وتشیر أیضاً إلى  المساقاة كمفھوم في اللغة یشیر إلى توفیر الماء لمن 

أو حقالً  تكون  حدد.  توفیر خدمات الري الزراعي بمقابل مادي مُ  عقود المساقاة بین طرفین أحدھما یمتلك بستاناً 
 الترع  لخال منكاآلبار أو ماكینات الري  اءأو یمتلك مصدراً للم واآلخر یمتلك الخبرة في مجال الري أو الزراعة

یقوم الطرف األول بتفویض الطرف الثاني بخدمة ورعایة البستان أو األشجار ویكون االتفاق  .  المائیة  والمجاري
و اإلنتاج.  من  معینة  نسبة  بین    تعتبرعلى  تكون  والتي  الزراعیة،  األنشطة  لتمویل  المشاركة  عقود  أحد  المساقاة 

 صاحب الشجر أو البستان والمزارع العامل، ویحدد في العقد الوقت ونوع العمل ومقدار الربح للطرفین. 
 

ة البستان أو  لبذل الجھد والخبرة لرعای  من الحوجةنجد أن الحاجة لھ ربما تنبع    المساقاة  عقدإذا نظرنا إلى طبیعة  
األشجار ولیس التمویل بشكل مباشر، لذلك من الصعوبة وجود تطبیق عملي لھذه العقود التمویلیة على أرض الواقع. 
وبالرغم من ذلك فإنھ یمكن اقتراح ھذا العقد كصیغة استثماریة للبنوك التي تمتلك بساتین أو أراٍض بھا أشجار وھي 

الالزمین   الوقت  أو  الخبرة  تمتلك  في  ال  الخبرة  لدیھم  أو من  المزارعین  االستفادة من  یمكنھا  بھما، حیث  للعنایة 
 المجال المعني والدخول معھم في عقود مساقاة على أن یوزع العائد بین الطرفین.  

 
فیمكنھ  لتشغیلھا،  والمعرفة  للمال  یفتقد  ولكنھ  بساتین،  یمتلك  لمن  مناسباً  خیاراً  المساقاة  عقد  یكون  أن  یمكن  كما 

باألرض إلى شركة مختصة یمتلكھا أو یقوم باستئجارھا ألداء    بتقدیمخول في عقد مساقاة مع البنك حیث یقوم  الد
 خدمات الرعایة الزراعیة أو البستانیة وعلم صاحب األرض أو البستان بذلك، وتقسم العوائد بین أطراف العقد.  

 
 غارسة  المُ (ھـ) 

 
س الشجر إذا ثبتھ في األرض والذي یقوم بالفعل مقابل أجر  رَ راس، ویقال غَ أو غِ  ٍس رْ یأتي مفھوم المغارسة من غَ 

غارسة تكون بین طرفین یدفع أحدھما (المالك) األرض لآلخر (العامل) بغرض غرسھا،  ارساً، وعقود المُ غْ یسمى مُ 
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. وباإلضافة لإلیجاب والقبول، )2014(النابلسي،    ویكون الناتج من شجر أو ثمار یعود للطرفین بنسبة یتفق علیھا
یشترط في العقد تعریف األرض المراد غرسھا ونوع األشجار التي یراد زراعتھا ومدة العقد ونصیب طرفي العقد،  
كما البد من التركیز على أن المغروس یجب أن یكون من األشجار أو النخیل ولیس من المحاصیل، كما یشترط  

أن تنمو األشجار بقدر معین یتفق علیھ من قبل الطرفین. على أرض الواقع نجد أن ھذه الصیغة من  عقد    ضمن
العقود لم تأخذ حظھا من التطبیق، إذ أن البنوك اإلسالمیة قلما تمتلك أراٍض زراعیة أو األیدي العاملة للقیام بمھام 

بنوك القیام بشراء أرضي زراعیة أو الدخول في شراكة المغارسة لمن یمتلكوا األراضي. وبالرغم من ذلك، فیمكن لل
مع مزارعین بغرض االستثمار من خالل عقود المغارسة، أو أن یقوم البنك بإنشاء شركة تقوم بأعمال المغارسة  
وإنشاء عقود مع عدد كبیر من المزارعین وثم تقاسم األرباح، أو یمكن للبنوك اإلسالمیة الدخول في عقود المغارسة  

 خالل طرف ثالث كما أشرنا في عقدي المزارعة والمساقاة.  من 
 

 . التمویل الزراعي القائم على أساس اإلجارة 3.2.4
 

د الجعالة التي درج  واإلجارة التمویلیة، إضافة إلى عقوعقود    ،جارة التشغیلیةاإل  عقود  التمویل:یشمل ھذا النوع من  
 ضمن أبواب اإلجارة: االفقھاء على جعلھ

 
 (أ) اإلجارة: 

 
عمل   ف على أنھا  ر وقد تُع اإلجارة،  والعین محل    ، مدة ال أو موصوفة  منفعة مباحة معلومة    على تعاقد  ھي  اإلجارة  

طرفین أحدھما یسمى المؤجر واآلخر یسمى المستأجر،   بین اإلجارة  . یبرم عقد  ) 2000(أبو سلیمان،  بعوض معلوم  
ویتعین أن تكون إرادتھما صحیحة خالیة من العیوب كافة (كالغلط والتدلیس واإلكراه)، وأن تتوفر لدیھما أھلیة التأجیر 

اإلدارة بأعمال  للقیام  الالزمة  (األھلیة  اإلجا ) واالستئجار  لعقد  تطبیقات  عدة  نجد  العملي،  التطبیق  وفي  أھمھا: .  رة 
إلجارة التمویلیة (المنتھیة وفیھا یكون لدى المؤسسة المالیة األصل الذي ترید تأجیره، وا اإلجارة التشغیلیة (العادیة)  

وفیھا تقوم المؤسسة المالیة باقتناء األصل بناًء على طلب العمیل (المستأجر) باستئجارھا، وھي في حقیقتھا بالتملیك) 
 . )2019(قندوز،  سمى بیع اإلیجار أو البیع التأجیري  بیع مستتر بإجارة، لھذا ت

 
ة التشغیلیة تقوم البنوك اإلسالمیة بتأجیر المعدات لقطاع الزراعي، ففي اإلجار ا   لتمویل یمكن استخدام عقود اإلجارة  

، جیر الجرارات والحاصدات للشركات الزراعیة تأ  ، مثالً واآلالت الزراعیة لمن یطلب خدمتھا في القطاعات الزراعیة 
. یستفید ترغب فیھا أخرى  إجارتھا لجھة  البنك  یتولى  ثم تقوم الشركة الزراعیة بإرجاع األصل بعد انتھاء مدة اإلجارة، ل 

من بقاء األصول على ملكھ والحصول على األجر مقابل بیع   بالنسبة للبنك یستفید ف ،  اإلجارة التشغیلیةكال الطرفین من  
منافعھا، كما تستفید الجھات المستأجرة بتغطیة حاجیاتھا اآلنیة وتحقیق أغراضھا في األوقات المناسبة ودون تحّمل 

كبیرة.  بالتملیك، حیث    نفقات رأسمالیة  المنتھیة  االجارة  استخدام  باقتناء األصل كما یمكن  المصرف  معدات (   یقوم 
ثم تأجیرھا لھ، وتخییره في تملكھا في نھایة مدة اإلجارة. ) باستئجارھا،  زارع المُ بناًء على طلب العمیل (   )زراعیة مثالً 

یحقق   فالبنك  لكال طرفیھا،  مفیدة  الصیغة كذلك  المُ   عائداً وھذه  األصل  شراء  المستثمره (في  ألموالھ  ؤجر) بالنسبة 
على تمویل كامل األصول المستأجرة ، أما المزارع فیحصل  ل المؤجر ذاتھ وبضمان جدید یتمثل في ملكیتھ لألص 

 ً ھ تملك ت ر بالشراء، فإن رأى من مصلح یَّ خَ ، كما أنھ مُ )(حیث أنھ ال یتطلب أن یدفع المستأجر جزءا من ثمنھ مقدما
 للبنك.  هعاد أ األصل المؤجر، تملكھ، وإال  

 
 (ب) الجعالة:  

 
ً   للرجل أجراً الجعالة ھي أن یجعل الرجل   وال ینقده إیاه، على أن یعمل لھ في زمن معلوم أو مجھول مما فیھ   معلوما

وأكثر  .  منفعة للجاعل على أنھ إن أكملھ كان لھ الجعل وإن لم یتمھ فال شيء لھ مما ال منفعة للجاعل إال بعد تمامھ
بینھما حیث كل   الترابط  لشدة  اإلجارة  كتبھم مع  في  یبحثونھا  مقابل عوض.الفقھاء  مباح  على عمل  عقد   منھما 

الجعالة مشروعة وال تؤثر الجھالة في محل العقد وھو العمل، اكتفاء بتحدید النتیجة المقصودة منھ، وھي بذلك  و
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 42 من  20 صفحة 

 المضاربة  (ب)
 

مأخوذ من الضرب في األرض للسعي والتجارة بغرض الربح.  متوافق مع الشریعة    تمویلالمضاربة ھي مفھوم  
یقدم أحد األطراف ماالً (رب المال) واآلخر عمالً أو خدمةً  عقود المضاربة ھي شراكة بین طرفین أو أكثر، حیث 

، أما في حالة حدوث خسائر مالیة  في عقد المضاربة  ضارب)، على أن یكون الربح حسب النسبة المتفق علیھا(مُ 
ضارب الوقت والجھد. ویشترط في رأسمال المضاربة أن یكون ماالً فیتحملھا صاحب المال، على أن یخسر المُ 

ضارب نوع  ضاربة مطلقة، حیث ال یشترط رب المال على المُ یسلم للمضارب. وقد تكون المُ (قرضاً)  یناً  ولیس د
ضارب المجال أو نوع  النشاط الذي یجب الدخول فیھ. وقد تكون المضاربة مقیدة، وھنا یشترط رب المال على المُ 

وفر الحلول الجیدة لمن ال یمتلكون األراضي  األنشطة التي یمكن االنخراط فیھا. تعتبر المضاربة من العقود التي ت
 الزراعیة من المزارعین ویقوم البنك، مثالً، بتوفیر التمویل الالزم. 

 
 المزارعة  (ج) 

 
المستخدمة في تمویل القطاع الزراعي، وقد تم  و ،اإلسالمیةمع الشریعة  المتوافقةالمزارعة ھي أحد عقود التمویل 

  مقابل  ھاالعامل األرض لیزرع(تأجیر)  استخدامھا من قبل الصحابة والتابعین، وتعرف اصطالحاً على أنھا "اكتراء  
نوع من أنواع المشاركة، حیث إنھا تكون بین طرفین   المزارعة . وتعتبر )2014(النابلسي،  بعض ما یخرج منھا"

أحدھما یمتلك األرض واآلخر یقوم بالمجھود أو النشاط الزراعي. نسبة لعدم امتالك البنوك اإلسالمیة ألراضي 
زراعیة للدخول في عقود مزارعة مع أفراد، من الممكن أن یدخل البنك كطرف ثالث ممول لعقد مزارعة بین مالك  

رف األول) والمزارع (الطرف الثاني) ویتفق األطراف الثالثة على نسبة األرباح بینھم. وھذا العقد األرض (الط
 بھذه الكیفیة ھو أقرب ما یكون لعقود المشاركة المرتبطة باألنشطة االستثماریة في القطاع الزراعي. 

 
 المساقاة (د) 

  
یحتاجھ، سواء كان نبات أو إنسان أو حیوان، وتشیر أیضاً إلى  المساقاة كمفھوم في اللغة یشیر إلى توفیر الماء لمن 

أو حقالً  تكون  حدد.  توفیر خدمات الري الزراعي بمقابل مادي مُ  عقود المساقاة بین طرفین أحدھما یمتلك بستاناً 
 الترع  لخال منكاآلبار أو ماكینات الري  اءأو یمتلك مصدراً للم واآلخر یمتلك الخبرة في مجال الري أو الزراعة

یقوم الطرف األول بتفویض الطرف الثاني بخدمة ورعایة البستان أو األشجار ویكون االتفاق  .  المائیة  والمجاري
و اإلنتاج.  من  معینة  نسبة  بین    تعتبرعلى  تكون  والتي  الزراعیة،  األنشطة  لتمویل  المشاركة  عقود  أحد  المساقاة 

 صاحب الشجر أو البستان والمزارع العامل، ویحدد في العقد الوقت ونوع العمل ومقدار الربح للطرفین. 
 

ة البستان أو  لبذل الجھد والخبرة لرعای  من الحوجةنجد أن الحاجة لھ ربما تنبع    المساقاة  عقدإذا نظرنا إلى طبیعة  
األشجار ولیس التمویل بشكل مباشر، لذلك من الصعوبة وجود تطبیق عملي لھذه العقود التمویلیة على أرض الواقع. 
وبالرغم من ذلك فإنھ یمكن اقتراح ھذا العقد كصیغة استثماریة للبنوك التي تمتلك بساتین أو أراٍض بھا أشجار وھي 

الالزمین   الوقت  أو  الخبرة  تمتلك  في  ال  الخبرة  لدیھم  أو من  المزارعین  االستفادة من  یمكنھا  بھما، حیث  للعنایة 
 المجال المعني والدخول معھم في عقود مساقاة على أن یوزع العائد بین الطرفین.  

 
فیمكنھ  لتشغیلھا،  والمعرفة  للمال  یفتقد  ولكنھ  بساتین،  یمتلك  لمن  مناسباً  خیاراً  المساقاة  عقد  یكون  أن  یمكن  كما 

باألرض إلى شركة مختصة یمتلكھا أو یقوم باستئجارھا ألداء    بتقدیمخول في عقد مساقاة مع البنك حیث یقوم  الد
 خدمات الرعایة الزراعیة أو البستانیة وعلم صاحب األرض أو البستان بذلك، وتقسم العوائد بین أطراف العقد.  

 
 غارسة  المُ (ھـ) 

 
س الشجر إذا ثبتھ في األرض والذي یقوم بالفعل مقابل أجر  رَ راس، ویقال غَ أو غِ  ٍس رْ یأتي مفھوم المغارسة من غَ 

غارسة تكون بین طرفین یدفع أحدھما (المالك) األرض لآلخر (العامل) بغرض غرسھا،  ارساً، وعقود المُ غْ یسمى مُ 
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،  إلى جھة من جھات البر وفق شرط الواقف   ریع األصول الوقفیة على جھات الخیر وفق شروط الواقفصرف  ویتم  
 ). )2002(مھدي، (أنظر:  وتستمر دون انقطاع إلى أن یندثر الوقف

 ً یشمل كل   ویمكن أن،  رعایة األیتام...)  دور(المستشفیات، التعلیم،    في كل القطاعات  یمكن تطبیق الوقف  ،عملیا
 ً ھو وقف   أنواع األصول الثابتة والمتداولة، غیر أن واحدة من أفضل استخداماتھ والتي تعتبر من أكثرھا شیوعا
یشكل عنصراً  أن  یمكن  الوقف  أن  العربیة  الدول  من  عدد  في  الممارسات  وتظھر  مھما في    األراضي الزراعیة. 

یر القطاع الزراعي، على سبیل المثال، توجد بالمملكة العربیة في تطوأن یسھم بفعالیة  وللدول العربیة  األمن الغذائي  
قیمتھا   العالم تتجاوز  أكبر مزرعة وقفیة في  العربیة ملیار دوالر أمریكي  5السعودیة  الدول  الكثیر من  أن  ، كما 

راضي تحوي أعدادا كبیرة من األراضي والمزارع والحدائق واآلبار الموقوفة. ال تتوفر أرقام دقیقة عن حجم األ
الموقوفة في الدول العربیة، ومعروف أن أحد التحدیات التي تواجھ القطاع الثالث عموما والقطاعات الخیریة على  
وجھ الخصوص في العالم ھو نقص اإلفصاح وعدم دقة األرقام والبیانات المتاحة عنھا، خاصة أن جزءا معتبرا 

 ئالت، وإن كان نفعھا یتعداھا.جزءا من األصول الذریة التي تتم داخل العامنھ یعتبر 
 

 األرض الموات  (ج) إحیاء
 

، وعلى ذلك ال یدخل  )2019(قندوز،  من الناس، وال ینتفع بھا أحد    األرض التي ال مالك لھاھي    المواتاألرض  
إرث)، وما   أو  أو عطیة  آدمي (بشراء  ملك  علیھا  التي جرى  الموات األرض  بھ ضمن تعریف األرض  تعلقت 

؛ كالطرق واألفنیة ومسیل المیاه، أو تعلقت بھ مصالح العامر من البلد، كدفن الموتى وموضع البشرلك  مصلحة مِ 
فإذا خلت األرض   ك باإلحیاء.ملَ والمحتطبات والمراعي؛ فكل ذلك ال یُ دة لصالة العیدین  والقمامة والبقاع المرص

ً عن مُ  ً لك معصوم واختصاصھ، وأحیاھا شخص ملكھا؛ لحدیث جابر رضي هللا عنھ مرفوعا میتة   : (من أحیا أرضا
مما   ذلك  شابھ، وعلى ذلك فكل ما ال ینتفع بھ من األراضي النقطاع الماء عنھ أو لغلبة الماء علیھ وما  5فھي لھ) 

 ً مواتا یعتبر  بھا،  االنتفاع  العمرایمنع  البعیدة عن  الصحراویة  األراضي  الحاضر  في زماننا  أمثلتھا  أو   ن،، ومن 
 .ذلك األراضي التي غمرتھا المیاه أو ما شابھ

 
من طرق اإلحیاء مثل البناء، أو   أو غیر ذلك   الكراب،اإلحیاء ھو إصالح األرض الموات بالبناء، أو الغرس، أو  و

حثت الشریعة  وقد    ، أو غیرھا من التصرفات واألعمال. أو حفر بئر  ، أو استخراج عین  ،أو اشتقاق نھر  ،الحرث
الموات   إحیاء األرض  والبناء عن طریق  التعمیر،  تربتھا، وتعمیر خرابھا، واستخراج  اإلسالمیة على  بإصالح 

خیراتھا، ووضعت من الحوافز والمشجعات ما یدفع البشر في التسابق إلى إحیائھا. ومما ال شك فیھ أن أھم حافز  
في الشریعة اإلسالمیة لمن یقوم بإحیاء األرض ھو أنھا جعلت جزاء المحیي لألرض الموات أن تكون ملكا لھ، 

 على اعتبارھا جزءاً إحیاء الموات ھو أسلوب رائع الستصالح األراضي  و.  )1993(عبدالواحد،    ولعقبھ من بعده
 ً ً   أساسیا لى  ضمن أیة خطة للتنمیة الزراعیة، ومن فوائدھا أنا تشبع غریزة التملك لدى األفراد، كما تحفزھم ع  ومھما

عن تحسین دخلھ    ، فضالً وعائدھا  تھاالموات بملكی   لألرضالعمل واإلنتاج، وسبب ذلك استئثار الشخص المحیي  
استغاللھ   أن    واستفادتھ من ریعھا.  لھامن خالل  البلد، فال شك  األراضي وعمارتھا أما على مستوى  استصالح 

حالً  یكون  أن  یمكن  حیث  ككل،  والدولة  المجتمع  على  بالفائدة  یعود  الغذاء   بالزراعة  نقص  مشاكل  من  للكثیر 
زیادة موارد الدولة بما  ، ووالمساھمة في حل مشاكل السكن والبطالة وتحسین المستوى المعیشي ألفراد المجتمع

 .زیادة مساحة األرض المنتجة والمعمورة، وقق لھا االكتفاء الذاتيیح
 

 . تحدیات استخدام عقود التمویل اإلسالمي في القطاع الزراعي:3.4
 

 ً مع القطاع الزراعي، إال أن تطبیقھا ینطوي  على الرغم من كون بعض عقود التمویل اإلسالمي تبدو متوافقة تماما
أنسب عقود التمویل اإلسالمي التي تتالءم مع    منعقود السلم والمساقاة والمزارعة    تعتبرعلى الكثیر من التحدیات.  

،  في حال كونھما من األفراد  ینطوي السلم على درجات عالیة من المخاطرة لكال طرفي العقد  حیث    ،تمویل الزراعة
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اإلسالمیة،    (ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیةتصلح لما ال تصلح لھ اإلجارة التي یجب فیھا تحدید العمل  
2015(  . ً فیما یجوز المعاوضة علیھ جعالة، فقالوا: (كُل ما جاز أخذ العوض علیھ في    ولقد وضع الفقھاء ضابطا

 اإلجارة، جاز أخذ العوض علیھ في الجعالة، وما ال یجوز أخذ العوض علیھ في اإلجارة، ال یجوز أخذ الجعل علیھ) 
 
، منھا على سبیل التي ال یمكن فیھا تحدید العمل وتغتفر فیھا الجھالةالزراعیة  من تطبیقات الجعالة في األنشطة  و

مشروطا بالوصول إلى الماء،  (المكافأة)  كون استحقاق الجعل  ، وفي ھذه الحالة یاستخراج المیاهحفر اآلبار والمثال  
بیقھ في تحقیق االختراعات أو االكتشافات في المجال الزراعي  ، كما یمكن تطدون النظر إلى مقدار العمل أو زمنھ

 لبعض أنواع األمراض التي تصیب الثروة الحیوانیة أو األشجار.  أو إیجاد حلول مثالً 
 

 . األسالیب األخرى للتمویل الزراعي4.2.4
 

أساس   أو  البیوع  أساس  على  والقائمة  الشریعة  مع  المتوافقة  التمویالت  إلى  استخدام إضافة  یمكن  المشاركات، 
 مجموعة من عقود التمویل اإلسالمي األخرى لتمویل القطاع الزراعي، نذكر منھا على سبیل المثال: 

 
 (أ) القرض:  

 
ً دفع مال لمن ینتفع بھ، ثم یرد بدلھ"، أو  "  :القرض ھو (حماد، (أنظر:    لمن ینتفع بھ ویرد بدلھ"  "دفع مال إرفاقا

وعلى مستوى المؤسسي یمكن تعریفھ أنھ إتاحة المصرف أو المؤسسة المالیة  ).    )1999(السرطاوي،    و  )1992
 ً الحسن، دون تحمیل ھذا من    مجموعة  أولفرد    محدداً   مبلغا القرض  األفراد، أو ألحد عمالئھ حیث یضمن سداد 

أو عموالت، أو مطالبتھ بفوائد وعائد استثمار ھذا المبلغ، أو مطالبتھ بأي زیادة من أي  العمیل أیة أعباء، أو  الفرد،
 نوع، بل یكفي استرداد أصل القرض.

 
أن   الحسن  ومع  القرض  عن طریق  یكون  التمویل  أن  لتمویل یفترض  اإلسالمیة  المصارف  علیھا  تعتمد  صیغة 

ً نمائیةاإلمشاریع  ال اإلسالمي التوسع فیھ ألنھ   المصرفنطاق ضیق إذ یصعب على  یتم على    ، إال أن تطبیقھ عملیا
مبدأ عمل المصرف اإلسالمي   ، فالقرض بطبیعتھ عقد تبرع، بینمایضر بمصلحة المصرف والمدخر في نفس الوقت

  .تجاري ربحي
 

لزمھ بذلك، عقد تبرعي ألسباب منھا أن المقرض یقرض مالھ دون وجود ما یُ في ھذا الخصوص أنھ  القرض  یُعنى ب
ً فالقرض لیس زكاة واجبة، وال معاملة مُ    نواحي، منھا  عدةض من  رِ قْ ما یقع الضرر على المُ   لزمة في إنشائھا. وغالبا

من  وغیرھا  والملبس  المأكل  في  والتوسع  نفسھ  على  االنفاق  في  استغاللھا  بإمكانھ  كان  حالیة  بسیولة  التضحیة 
قرض یمكنھ بدل إقراض المال، استخدامھ في مشروع استثماري  ، وتكلفة الفرصة البدیلة كون المُ متطلبات الحیاة
ولألسباب    ر التضخم وتناقص قیمة النقد، وغیرھا.عن تعرضھ لمخاطر االئتمان ومخاط  ، ھذا فضالً یدر علیھ عائداً 

ً   القرضاستخدام  السابقة، فإن   ، ولتمویل القطاع الزراعي على وجھ الخصوص، یتوقع أن یكون من  للتمویل عموما
للقرض الحسن أھمیة كبیرة في المجتمع، فانتشاره بین أفراد  طرف جھات متخصصة غیر ھادفة للربح، في الغالب.  

قرضھ المجتمع دلیل على إنسانیة أفراده وحبھم لإلحسان، كما أنھ طمأنینة لكل فرد منھم أنھ متى احتاج سیجد من ی
 .)2019(قندوز،  دون أن یتطرق إلى ذلك المنة المرتبطة عادة بالصدقة

 
 الوقف (ب) 

 
  األصل الموقوف إعطاء  ، وفیھ یتم  الوقف حبس األصل وتسبیل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعھ في سبیل هللا

نحو الموقوف علیھم، وقد یكون ذلك على وجھ التأبید   المنافع (الریع)تلك  وجھ  تو،  یستوفي منافعھیقوم بتشغیلھ ولمن  
بل تخرج  البیع أو الھبة أو التوریث،  (وھو الغالب) أو التأقیت. میزة األصول الوقفیة أنھ ال یمكن التصرف فیھا ب

قطاع الحكومة، لوال    الخاصولھذا یسمیھا البعض: القطاع الثالث، فال ھي تنتمي لقطاع األعمال    الواقف،ملكیتھا من  
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،  إلى جھة من جھات البر وفق شرط الواقف   ریع األصول الوقفیة على جھات الخیر وفق شروط الواقفصرف  ویتم  
 ). )2002(مھدي، (أنظر:  وتستمر دون انقطاع إلى أن یندثر الوقف

 ً یشمل كل   ویمكن أن،  رعایة األیتام...)  دور(المستشفیات، التعلیم،    في كل القطاعات  یمكن تطبیق الوقف  ،عملیا
 ً ھو وقف   أنواع األصول الثابتة والمتداولة، غیر أن واحدة من أفضل استخداماتھ والتي تعتبر من أكثرھا شیوعا
یشكل عنصراً  أن  یمكن  الوقف  أن  العربیة  الدول  من  عدد  في  الممارسات  وتظھر  مھما في    األراضي الزراعیة. 

یر القطاع الزراعي، على سبیل المثال، توجد بالمملكة العربیة في تطوأن یسھم بفعالیة  وللدول العربیة  األمن الغذائي  
قیمتھا   العالم تتجاوز  أكبر مزرعة وقفیة في  العربیة ملیار دوالر أمریكي  5السعودیة  الدول  الكثیر من  أن  ، كما 

راضي تحوي أعدادا كبیرة من األراضي والمزارع والحدائق واآلبار الموقوفة. ال تتوفر أرقام دقیقة عن حجم األ
الموقوفة في الدول العربیة، ومعروف أن أحد التحدیات التي تواجھ القطاع الثالث عموما والقطاعات الخیریة على  
وجھ الخصوص في العالم ھو نقص اإلفصاح وعدم دقة األرقام والبیانات المتاحة عنھا، خاصة أن جزءا معتبرا 

 ئالت، وإن كان نفعھا یتعداھا.جزءا من األصول الذریة التي تتم داخل العامنھ یعتبر 
 

 األرض الموات  (ج) إحیاء
 

، وعلى ذلك ال یدخل  )2019(قندوز،  من الناس، وال ینتفع بھا أحد    األرض التي ال مالك لھاھي    المواتاألرض  
إرث)، وما   أو  أو عطیة  آدمي (بشراء  ملك  علیھا  التي جرى  الموات األرض  بھ ضمن تعریف األرض  تعلقت 

؛ كالطرق واألفنیة ومسیل المیاه، أو تعلقت بھ مصالح العامر من البلد، كدفن الموتى وموضع البشرلك  مصلحة مِ 
فإذا خلت األرض   ك باإلحیاء.ملَ والمحتطبات والمراعي؛ فكل ذلك ال یُ دة لصالة العیدین  والقمامة والبقاع المرص

ً عن مُ  ً لك معصوم واختصاصھ، وأحیاھا شخص ملكھا؛ لحدیث جابر رضي هللا عنھ مرفوعا میتة   : (من أحیا أرضا
مما   ذلك  شابھ، وعلى ذلك فكل ما ال ینتفع بھ من األراضي النقطاع الماء عنھ أو لغلبة الماء علیھ وما  5فھي لھ) 

 ً مواتا یعتبر  بھا،  االنتفاع  العمرایمنع  البعیدة عن  الصحراویة  األراضي  الحاضر  في زماننا  أمثلتھا  أو   ن،، ومن 
 .ذلك األراضي التي غمرتھا المیاه أو ما شابھ

 
من طرق اإلحیاء مثل البناء، أو   أو غیر ذلك   الكراب،اإلحیاء ھو إصالح األرض الموات بالبناء، أو الغرس، أو  و

حثت الشریعة  وقد    ، أو غیرھا من التصرفات واألعمال. أو حفر بئر  ، أو استخراج عین  ،أو اشتقاق نھر  ،الحرث
الموات   إحیاء األرض  والبناء عن طریق  التعمیر،  تربتھا، وتعمیر خرابھا، واستخراج  اإلسالمیة على  بإصالح 

خیراتھا، ووضعت من الحوافز والمشجعات ما یدفع البشر في التسابق إلى إحیائھا. ومما ال شك فیھ أن أھم حافز  
في الشریعة اإلسالمیة لمن یقوم بإحیاء األرض ھو أنھا جعلت جزاء المحیي لألرض الموات أن تكون ملكا لھ، 

 على اعتبارھا جزءاً إحیاء الموات ھو أسلوب رائع الستصالح األراضي  و.  )1993(عبدالواحد،    ولعقبھ من بعده
 ً ً   أساسیا لى  ضمن أیة خطة للتنمیة الزراعیة، ومن فوائدھا أنا تشبع غریزة التملك لدى األفراد، كما تحفزھم ع  ومھما

عن تحسین دخلھ    ، فضالً وعائدھا  تھاالموات بملكی   لألرضالعمل واإلنتاج، وسبب ذلك استئثار الشخص المحیي  
استغاللھ   أن    واستفادتھ من ریعھا.  لھامن خالل  البلد، فال شك  األراضي وعمارتھا أما على مستوى  استصالح 

حالً  یكون  أن  یمكن  حیث  ككل،  والدولة  المجتمع  على  بالفائدة  یعود  الغذاء   بالزراعة  نقص  مشاكل  من  للكثیر 
زیادة موارد الدولة بما  ، ووالمساھمة في حل مشاكل السكن والبطالة وتحسین المستوى المعیشي ألفراد المجتمع

 .زیادة مساحة األرض المنتجة والمعمورة، وقق لھا االكتفاء الذاتيیح
 

 . تحدیات استخدام عقود التمویل اإلسالمي في القطاع الزراعي:3.4
 

 ً مع القطاع الزراعي، إال أن تطبیقھا ینطوي  على الرغم من كون بعض عقود التمویل اإلسالمي تبدو متوافقة تماما
أنسب عقود التمویل اإلسالمي التي تتالءم مع    منعقود السلم والمساقاة والمزارعة    تعتبرعلى الكثیر من التحدیات.  

،  في حال كونھما من األفراد  ینطوي السلم على درجات عالیة من المخاطرة لكال طرفي العقد  حیث    ،تمویل الزراعة
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اإلسالمیة،    (ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیةتصلح لما ال تصلح لھ اإلجارة التي یجب فیھا تحدید العمل  
2015(  . ً فیما یجوز المعاوضة علیھ جعالة، فقالوا: (كُل ما جاز أخذ العوض علیھ في    ولقد وضع الفقھاء ضابطا

 اإلجارة، جاز أخذ العوض علیھ في الجعالة، وما ال یجوز أخذ العوض علیھ في اإلجارة، ال یجوز أخذ الجعل علیھ) 
 
، منھا على سبیل التي ال یمكن فیھا تحدید العمل وتغتفر فیھا الجھالةالزراعیة  من تطبیقات الجعالة في األنشطة  و

مشروطا بالوصول إلى الماء،  (المكافأة)  كون استحقاق الجعل  ، وفي ھذه الحالة یاستخراج المیاهحفر اآلبار والمثال  
بیقھ في تحقیق االختراعات أو االكتشافات في المجال الزراعي  ، كما یمكن تطدون النظر إلى مقدار العمل أو زمنھ

 لبعض أنواع األمراض التي تصیب الثروة الحیوانیة أو األشجار.  أو إیجاد حلول مثالً 
 

 . األسالیب األخرى للتمویل الزراعي4.2.4
 

أساس   أو  البیوع  أساس  على  والقائمة  الشریعة  مع  المتوافقة  التمویالت  إلى  استخدام إضافة  یمكن  المشاركات، 
 مجموعة من عقود التمویل اإلسالمي األخرى لتمویل القطاع الزراعي، نذكر منھا على سبیل المثال: 

 
 (أ) القرض:  

 
ً دفع مال لمن ینتفع بھ، ثم یرد بدلھ"، أو  "  :القرض ھو (حماد، (أنظر:    لمن ینتفع بھ ویرد بدلھ"  "دفع مال إرفاقا

وعلى مستوى المؤسسي یمكن تعریفھ أنھ إتاحة المصرف أو المؤسسة المالیة  ).    )1999(السرطاوي،    و  )1992
 ً الحسن، دون تحمیل ھذا من    مجموعة  أولفرد    محدداً   مبلغا القرض  األفراد، أو ألحد عمالئھ حیث یضمن سداد 

أو عموالت، أو مطالبتھ بفوائد وعائد استثمار ھذا المبلغ، أو مطالبتھ بأي زیادة من أي  العمیل أیة أعباء، أو  الفرد،
 نوع، بل یكفي استرداد أصل القرض.

 
أن   الحسن  ومع  القرض  عن طریق  یكون  التمویل  أن  لتمویل یفترض  اإلسالمیة  المصارف  علیھا  تعتمد  صیغة 

ً نمائیةاإلمشاریع  ال اإلسالمي التوسع فیھ ألنھ   المصرفنطاق ضیق إذ یصعب على  یتم على    ، إال أن تطبیقھ عملیا
مبدأ عمل المصرف اإلسالمي   ، فالقرض بطبیعتھ عقد تبرع، بینمایضر بمصلحة المصرف والمدخر في نفس الوقت

  .تجاري ربحي
 

لزمھ بذلك، عقد تبرعي ألسباب منھا أن المقرض یقرض مالھ دون وجود ما یُ في ھذا الخصوص أنھ  القرض  یُعنى ب
ً فالقرض لیس زكاة واجبة، وال معاملة مُ    نواحي، منھا  عدةض من  رِ قْ ما یقع الضرر على المُ   لزمة في إنشائھا. وغالبا

من  وغیرھا  والملبس  المأكل  في  والتوسع  نفسھ  على  االنفاق  في  استغاللھا  بإمكانھ  كان  حالیة  بسیولة  التضحیة 
قرض یمكنھ بدل إقراض المال، استخدامھ في مشروع استثماري  ، وتكلفة الفرصة البدیلة كون المُ متطلبات الحیاة
ولألسباب    ر التضخم وتناقص قیمة النقد، وغیرھا.عن تعرضھ لمخاطر االئتمان ومخاط  ، ھذا فضالً یدر علیھ عائداً 

ً   القرضاستخدام  السابقة، فإن   ، ولتمویل القطاع الزراعي على وجھ الخصوص، یتوقع أن یكون من  للتمویل عموما
للقرض الحسن أھمیة كبیرة في المجتمع، فانتشاره بین أفراد  طرف جھات متخصصة غیر ھادفة للربح، في الغالب.  

قرضھ المجتمع دلیل على إنسانیة أفراده وحبھم لإلحسان، كما أنھ طمأنینة لكل فرد منھم أنھ متى احتاج سیجد من ی
 .)2019(قندوز،  دون أن یتطرق إلى ذلك المنة المرتبطة عادة بالصدقة

 
 الوقف (ب) 

 
  األصل الموقوف إعطاء  ، وفیھ یتم  الوقف حبس األصل وتسبیل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعھ في سبیل هللا

نحو الموقوف علیھم، وقد یكون ذلك على وجھ التأبید   المنافع (الریع)تلك  وجھ  تو،  یستوفي منافعھیقوم بتشغیلھ ولمن  
بل تخرج  البیع أو الھبة أو التوریث،  (وھو الغالب) أو التأقیت. میزة األصول الوقفیة أنھ ال یمكن التصرف فیھا ب

قطاع الحكومة، لوال    الخاصولھذا یسمیھا البعض: القطاع الثالث، فال ھي تنتمي لقطاع األعمال    الواقف،ملكیتھا من  
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كذلك، فقد تبین لنا في الجزء الثاني من الدراسة أن التمویل اإلسالمي یمتلك العدید من العقود المتنوعة التي یمكن 
القط لتمویل مختلف  مُ استخدامھا  العقود  بعض  أن  كما  الصناعي، الخدمي)،  صممة في األصل  اعات (الزراعي، 

 ساقاة، كما أن بقیة العقود یمكن ھیكلتھا لتحقیق ذات الغایة.  زارعة والمُ لتمویل القطاع الزراعي من ذلك: السلم والمُ 
 

الدول العربي فیما یخص تمویل  في ھذا الجزء من الدراسة، الممارسات العملیة على مستوى مجموعة من  سنتناول  
السودان  :  یشمل  بمامن الدول العربیة    عدد   في إلقاء الضوء على الممارسات المتبعة    سیتم  حیث  ،القطاع الزراعي

الزراعي   وھیكلیة القطاعلطبیعة  مبسط استعراض، الثالثفي كل تجربة من التجارب  سیتم .والمغربالجزائر، و
إمكانات لدعمھ   الدولة من  ما وفرتھفضالً عن إلقاء الضوء على    ھ،في البلد وإسھامھ في االقتصاد، ثم مصادر تمویل

قدرتھ على االضطال في تحقیق    عوتعزیز  المأمول  التمویل   واالجتماعیة،  یةاالقتصاد  التنمیة بدوره  ذلك  في  بما 
 . المعني )، وآفاق استخدام التمویل اإلسالمي لخدمة القطاع الزراعي بالبلدالمتوافق مع الشریعة (إن كان متوفراً 

 
القیمة   مع متوسط  ومقارنتھاإجمالي الناتج المحلي،    الزراعة فيقطاع  لتم اختیار البلدان على أساس القیمة المضافة  

تم اختیار فقد  ،  ) 2020% (بحسب أرقام عام    6.5والتي تساوي حوالي    ،المضافة في قطاع الزراعة بالعالم العربي
ھذا المتوسط، مع التنوع في التجارب، بحیث یشمل السودان حیث من الدول التي تجاوزت النسبة فیھا    مجموعة

ً   دول ذات كثافة سكانیة عالیة  والمغرب وھيوالجزائر  تجربة التمویل اإلسالمي عریقة،   ما یجعل موضوع    نسبیا
 ذا أولویة لدى صانعي السیاسات.  األمن الغذائي أمراً 

 
 (%)   . مساھمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام في بعض الدول العربیة3جدول رقم   

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 14.2 12.4 11.8 11.8 12.2 11.6 10.3 9.9 8.8 8.1 8.5 الجزائر 

 5.2 4.9 4.8 4.8 4.5 4.4 4.0 3.6 3.3 3.5 3.6 األردن

 20.9 21.8 22.0 24.1 29.9 32.3 32.1 30.6 34.3 32.0 23.3 السودان

 12.2 12.2 12.2 12.4 12.0 12.6 11.7 13.4 12.3 13.1 12.9 المغرب 

 11.7 10.3 10.5 9.7 9.4 10.3 9.2 8.9 9.1 8.5 7.5 تو�س 

 0.0 33.1 32.6 31.9 31.4 30.6 30.0 30.8 30.2 30.6 30.4 جزر القمر 

 11.5 11.0 11.2 11.5 11.8 11.4 11.3 11.3 11.3 13.9 13.3 م� 

 2.5 3.1 3.2 2.9 2.9 3.4 4.0 4.0 3.8 3.8 3.9 لبنان 

 18.1 18.7 20.0 20.9 21.7 20.6 18.8 16.3 16.1 14.5 16.7 مور�تان�ا 

 �  6.6 4.7 4.6 4.8 5.2 5.2 4.9 4.8 4.7 5.0 5.0 العالم العر��

 2021منظمة الغذاء العالمیة  المصدر:
 
 

 : التجربة السودانیة .1.5
 

 بالسودان:  والسیاسات الزراعیة القطاع الزراعي .1.1.5
 

(وزارة الزراعة والموارد  اإلجمالیة،     العمل   قوة في المائة من    60  حوالي   السوداني على القطاع الزراعي    یستحوذ 
یر البترول عام صد ت بدء  لصادرات السودانیة قبل  ا حصیلة    المائة من   في   90وكان یساھم بنسبة    ، ) 2015الطبیعیة،  

ً   . الصناعات المھمة القائمة ، كما ترتبط بالقطاع الزراعي معظم  2000 ً   ومع أن القطاع الزراعي ظل مھما في    وأساسیا
الناتج الداخلي الخام، إال أن مساھمتھ أخذت منح  ً   ى تركیبة االقتصاد السوداني، ویسھم بحوالي ثلث  وبشكل   تنازلیا

 ).3(جدول    2020  المائة عام   في  21إلى    2017عام    المائة   في   24إلى    المائة   في   32من نسبة    2014مطرد منذ عام  
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)، فإنھا تواجھ مشكلة نشوء دیون مؤسسة مالیة (مصرف إسالمي مثالً   أحد طرفیھ    لیكونتطبیق ھذا العقد    وإذا تم
سلعیة في ذمة الطرف اآلخر (ذمم سلع سلم)، وألن المؤسسات المالیة ال تتعامل في األصول الملوسة وبشكل خاص 

مواز یضمن لھا بدرجة كبیرة سرعة التخلص  في الغالب الدخول في عقد سلم      ستطیعالمنتجات الزراعیة، فإنھا ت
  تتوفر  ال  قد  ؤسساتوھذه القدرة التي تتوفر للم  من سلعة الثمن وتحویلھا إلى طرف آخر یرغب بالحصول علیھا

. في السلم الموازي، تأخذ المؤسسة المالیة دور المزارع البائع، بحیث تلتزم بموجب العقد بتسلیم منتج األفراد  لدى
ً زراعي   دقیقاً.   موصوف وصفا

 
 ً مع صاحب األرض (والشجر في حالة المساقاة)،   في عقدي المزارعة والمساقاة، تدخل المؤسسة المالیة شریكا

بحیث تتولى مباشرة العملیة اإلنتاجیة (الزراعة أو الري)، وفي كلتا الحالتین یبدو أن األمر صعب التحقق، ذلك أن 
المؤسسة المالیة لیست متخصصة في الزراعة. كذلك، یبدو من الصعب أن تدخل المؤسسة المالیة كمالك لألرض 

الناظمة لعمل  وإدارة    امتالكأنھا ال تستطیع  والشجر، ذلك   القوانین  البنوك    غالبیةتلك األراضي الزراعیة بحكم 
 والمؤسسات المالیة.

 
ً یمكن استخدام العقود األخرى (البیوع) على نحو ما سبق شرحھ    طریقة ، لكن یتم التعامل في تلك العقود بنفس  سابقا

ً التعامل مع القطاعات األخرى غیر   ، بل یمكن الزراعیة، أي أن غایة تلك العقود لیست تمویل القطاع الزراعي أساسا
 استخدامھا لتمویل معدات اإلنتاج واألصول الثابتة والمتداولة المستخدمة في عملیة اإلنتاج الزراعي. 

 
الموات عقدین ممیزین لو تم إحسان استخدامھما، غیر أن كلیھما ال یمكن تطبیقھ في   األرضیعتبر الوقف وإحیاء  

بالنسبة إلحیاء   بالبنوك).  (مثال  التجاري  لألفراد الستصالح   األرضالقطاع  المحفزة  العناصر  من  ھو  الموات، 
حصل بشكل منتظم، األراضي بغرض التملك، لكن ال یمكن أن یتم اعتماده ضمن الخطط والسیاسات، ذلك أنھ ال ی

كما قد یصبح بدوره بحاجة إلى تمویل. بالنسبة لألوقاف، تحتاج وجود اھتمام من طرف الجھات الرسمیة، مع تغییر  
  للعادات والتقالید لدى عموم الناس الذین یعتقدون أن األوقاف في غالبھا تكون للمساجد ودور رعایة األیتام، فضالً 

أ  عن    ري الذي یوقفھ المرء على أھلھ وأبنائھ من بعده، فضالً من النوع الذُ   ن نسبة معتبرة من األوقاف ھيعن 
صعوبة الوصول إلى بیانات موثوقة ورسمیة عن حجم األوقاف الموجھة للقطاع الزراعي (في شكل أراضي وآبار  

 ري...).
 

ت الفنیة واالقتصادیة  كل ما سبق، ال یعني عدم إمكانیة تطبیق تلك العقود، بل یعني أن ھناك مجموعة من التحدیا
العقود حیز التنفیذ، مع تحدید طبیعة ونوع القطاع  ھذه  والقانونیة وربما الشرعیة الواجب أخذھا باالعتبار عند وضع  

عقود البیوع من طرف البنوك، بینما یكون الوقف   تنفیذیمكن    أو المؤسسة التي یمكنھا استخدام ھذا العقد وذاك، مثالً 
الحسن   بالبلد (مثالً والقرض  الوقف  لمؤسسة  فیكون  متخصصة،  مؤسسات  من  الزراعي  للقطاع  ھیئة   الموجھین 

 ً موجھا أموالھا  من  معتبر  جزء  المتخصصة    األوقاف)  المالیة  للمؤسسات  الزراعیة، بینما یمكن  الوقفیة  لألصول 
 .) التخصص في منح القروض الحسنة لتمویل القطاع، وھكذا(بنوك التمویل الزراعي مثالً 
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سبق وتعرفنا على أھمیة القطاع الزراعي في االقتصاد، وأن أحد أھم التحدیات التي تواجھ صانعي السیاسات ھو  
الذي یستھدف بدرجة أساسیة البحث ، وحیث أن القطاع المصرفي وھو  الھامحشد وتوجیھ التمویل نحو ھذا القطاع  

في حال توجیھ تمویالتھ نحو  التحفظ (قدراً كبیراً من االھتمام وقد یصل إلى درجة    یوليعن األمان في تمویالتھ،  
وھو ما ینعكس على   ،القطاعھذا  بالتمویالت الموجھة إلى    المرتبطةدرجات الخطر العالیة    الزراعي) إلىالقطاع  
 دوراً   تلعب  -عن أھمیتھا في االقتصاد  فضالً -. وألن الزراعة  التمویل  تكلفة  وبالتاليالتمویل،    وشروطفائدة    أسعار
 ً القطاع   حاسما ھذا  تمویل  إخضاع  یمكن  ال  فإنھ  االجتماعي،  واألمن  الدولة  بسیادة  تتعلق  أكبر  مستویات  على 

ومؤسس بنوك  إنشاء  نحو  الدول  توجھت  لذا  البحتة،  التجاریة  مختلف  لالعتبارات  لتمویل  متخصصة  مالیة  ات 
ً القطاعات الزراعیة  .  استراتیجیة لتقدیم الدعم للقطاع الزراعي بكل أشكالھ ىورؤ ، كما تبنت خططا
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كذلك، فقد تبین لنا في الجزء الثاني من الدراسة أن التمویل اإلسالمي یمتلك العدید من العقود المتنوعة التي یمكن 
القط لتمویل مختلف  مُ استخدامھا  العقود  بعض  أن  كما  الصناعي، الخدمي)،  صممة في األصل  اعات (الزراعي، 

 ساقاة، كما أن بقیة العقود یمكن ھیكلتھا لتحقیق ذات الغایة.  زارعة والمُ لتمویل القطاع الزراعي من ذلك: السلم والمُ 
 

الدول العربي فیما یخص تمویل  في ھذا الجزء من الدراسة، الممارسات العملیة على مستوى مجموعة من  سنتناول  
السودان  :  یشمل  بمامن الدول العربیة    عدد   في إلقاء الضوء على الممارسات المتبعة    سیتم  حیث  ،القطاع الزراعي

الزراعي   وھیكلیة القطاعلطبیعة  مبسط استعراض، الثالثفي كل تجربة من التجارب  سیتم .والمغربالجزائر، و
إمكانات لدعمھ   الدولة من  ما وفرتھفضالً عن إلقاء الضوء على    ھ،في البلد وإسھامھ في االقتصاد، ثم مصادر تمویل

قدرتھ على االضطال في تحقیق    عوتعزیز  المأمول  التمویل   واالجتماعیة،  یةاالقتصاد  التنمیة بدوره  ذلك  في  بما 
 . المعني )، وآفاق استخدام التمویل اإلسالمي لخدمة القطاع الزراعي بالبلدالمتوافق مع الشریعة (إن كان متوفراً 

 
القیمة   مع متوسط  ومقارنتھاإجمالي الناتج المحلي،    الزراعة فيقطاع  لتم اختیار البلدان على أساس القیمة المضافة  

تم اختیار فقد  ،  ) 2020% (بحسب أرقام عام    6.5والتي تساوي حوالي    ،المضافة في قطاع الزراعة بالعالم العربي
ھذا المتوسط، مع التنوع في التجارب، بحیث یشمل السودان حیث من الدول التي تجاوزت النسبة فیھا    مجموعة

ً   دول ذات كثافة سكانیة عالیة  والمغرب وھيوالجزائر  تجربة التمویل اإلسالمي عریقة،   ما یجعل موضوع    نسبیا
 ذا أولویة لدى صانعي السیاسات.  األمن الغذائي أمراً 

 
 (%)   . مساھمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام في بعض الدول العربیة3جدول رقم   

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 14.2 12.4 11.8 11.8 12.2 11.6 10.3 9.9 8.8 8.1 8.5 الجزائر 

 5.2 4.9 4.8 4.8 4.5 4.4 4.0 3.6 3.3 3.5 3.6 األردن

 20.9 21.8 22.0 24.1 29.9 32.3 32.1 30.6 34.3 32.0 23.3 السودان

 12.2 12.2 12.2 12.4 12.0 12.6 11.7 13.4 12.3 13.1 12.9 المغرب 

 11.7 10.3 10.5 9.7 9.4 10.3 9.2 8.9 9.1 8.5 7.5 تو�س 

 0.0 33.1 32.6 31.9 31.4 30.6 30.0 30.8 30.2 30.6 30.4 جزر القمر 

 11.5 11.0 11.2 11.5 11.8 11.4 11.3 11.3 11.3 13.9 13.3 م� 

 2.5 3.1 3.2 2.9 2.9 3.4 4.0 4.0 3.8 3.8 3.9 لبنان 

 18.1 18.7 20.0 20.9 21.7 20.6 18.8 16.3 16.1 14.5 16.7 مور�تان�ا 

 �  6.6 4.7 4.6 4.8 5.2 5.2 4.9 4.8 4.7 5.0 5.0 العالم العر��

 2021منظمة الغذاء العالمیة  المصدر:
 
 

 : التجربة السودانیة .1.5
 

 بالسودان:  والسیاسات الزراعیة القطاع الزراعي .1.1.5
 

(وزارة الزراعة والموارد  اإلجمالیة،     العمل   قوة في المائة من    60  حوالي   السوداني على القطاع الزراعي    یستحوذ 
یر البترول عام صد ت بدء  لصادرات السودانیة قبل  ا حصیلة    المائة من   في   90وكان یساھم بنسبة    ، ) 2015الطبیعیة،  

ً   . الصناعات المھمة القائمة ، كما ترتبط بالقطاع الزراعي معظم  2000 ً   ومع أن القطاع الزراعي ظل مھما في    وأساسیا
الناتج الداخلي الخام، إال أن مساھمتھ أخذت منح  ً   ى تركیبة االقتصاد السوداني، ویسھم بحوالي ثلث  وبشكل   تنازلیا

 ).3(جدول    2020  المائة عام   في  21إلى    2017عام    المائة   في   24إلى    المائة   في   32من نسبة    2014مطرد منذ عام  
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)، فإنھا تواجھ مشكلة نشوء دیون مؤسسة مالیة (مصرف إسالمي مثالً   أحد طرفیھ    لیكونتطبیق ھذا العقد    وإذا تم
سلعیة في ذمة الطرف اآلخر (ذمم سلع سلم)، وألن المؤسسات المالیة ال تتعامل في األصول الملوسة وبشكل خاص 

مواز یضمن لھا بدرجة كبیرة سرعة التخلص  في الغالب الدخول في عقد سلم      ستطیعالمنتجات الزراعیة، فإنھا ت
  تتوفر  ال  قد  ؤسساتوھذه القدرة التي تتوفر للم  من سلعة الثمن وتحویلھا إلى طرف آخر یرغب بالحصول علیھا

. في السلم الموازي، تأخذ المؤسسة المالیة دور المزارع البائع، بحیث تلتزم بموجب العقد بتسلیم منتج األفراد  لدى
ً زراعي   دقیقاً.   موصوف وصفا

 
 ً مع صاحب األرض (والشجر في حالة المساقاة)،   في عقدي المزارعة والمساقاة، تدخل المؤسسة المالیة شریكا

بحیث تتولى مباشرة العملیة اإلنتاجیة (الزراعة أو الري)، وفي كلتا الحالتین یبدو أن األمر صعب التحقق، ذلك أن 
المؤسسة المالیة لیست متخصصة في الزراعة. كذلك، یبدو من الصعب أن تدخل المؤسسة المالیة كمالك لألرض 

الناظمة لعمل  وإدارة    امتالكأنھا ال تستطیع  والشجر، ذلك   القوانین  البنوك    غالبیةتلك األراضي الزراعیة بحكم 
 والمؤسسات المالیة.

 
ً یمكن استخدام العقود األخرى (البیوع) على نحو ما سبق شرحھ    طریقة ، لكن یتم التعامل في تلك العقود بنفس  سابقا

ً التعامل مع القطاعات األخرى غیر   ، بل یمكن الزراعیة، أي أن غایة تلك العقود لیست تمویل القطاع الزراعي أساسا
 استخدامھا لتمویل معدات اإلنتاج واألصول الثابتة والمتداولة المستخدمة في عملیة اإلنتاج الزراعي. 

 
الموات عقدین ممیزین لو تم إحسان استخدامھما، غیر أن كلیھما ال یمكن تطبیقھ في   األرضیعتبر الوقف وإحیاء  

بالنسبة إلحیاء   بالبنوك).  (مثال  التجاري  لألفراد الستصالح   األرضالقطاع  المحفزة  العناصر  من  ھو  الموات، 
حصل بشكل منتظم، األراضي بغرض التملك، لكن ال یمكن أن یتم اعتماده ضمن الخطط والسیاسات، ذلك أنھ ال ی

كما قد یصبح بدوره بحاجة إلى تمویل. بالنسبة لألوقاف، تحتاج وجود اھتمام من طرف الجھات الرسمیة، مع تغییر  
  للعادات والتقالید لدى عموم الناس الذین یعتقدون أن األوقاف في غالبھا تكون للمساجد ودور رعایة األیتام، فضالً 

أ  عن    ري الذي یوقفھ المرء على أھلھ وأبنائھ من بعده، فضالً من النوع الذُ   ن نسبة معتبرة من األوقاف ھيعن 
صعوبة الوصول إلى بیانات موثوقة ورسمیة عن حجم األوقاف الموجھة للقطاع الزراعي (في شكل أراضي وآبار  

 ري...).
 

ت الفنیة واالقتصادیة  كل ما سبق، ال یعني عدم إمكانیة تطبیق تلك العقود، بل یعني أن ھناك مجموعة من التحدیا
العقود حیز التنفیذ، مع تحدید طبیعة ونوع القطاع  ھذه  والقانونیة وربما الشرعیة الواجب أخذھا باالعتبار عند وضع  

عقود البیوع من طرف البنوك، بینما یكون الوقف   تنفیذیمكن    أو المؤسسة التي یمكنھا استخدام ھذا العقد وذاك، مثالً 
الحسن   بالبلد (مثالً والقرض  الوقف  لمؤسسة  فیكون  متخصصة،  مؤسسات  من  الزراعي  للقطاع  ھیئة   الموجھین 

 ً موجھا أموالھا  من  معتبر  جزء  المتخصصة    األوقاف)  المالیة  للمؤسسات  الزراعیة، بینما یمكن  الوقفیة  لألصول 
 .) التخصص في منح القروض الحسنة لتمویل القطاع، وھكذا(بنوك التمویل الزراعي مثالً 
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سبق وتعرفنا على أھمیة القطاع الزراعي في االقتصاد، وأن أحد أھم التحدیات التي تواجھ صانعي السیاسات ھو  
الذي یستھدف بدرجة أساسیة البحث ، وحیث أن القطاع المصرفي وھو  الھامحشد وتوجیھ التمویل نحو ھذا القطاع  

في حال توجیھ تمویالتھ نحو  التحفظ (قدراً كبیراً من االھتمام وقد یصل إلى درجة    یوليعن األمان في تمویالتھ،  
وھو ما ینعكس على   ،القطاعھذا  بالتمویالت الموجھة إلى    المرتبطةدرجات الخطر العالیة    الزراعي) إلىالقطاع  
 دوراً   تلعب  -عن أھمیتھا في االقتصاد  فضالً -. وألن الزراعة  التمویل  تكلفة  وبالتاليالتمویل،    وشروطفائدة    أسعار
 ً القطاع   حاسما ھذا  تمویل  إخضاع  یمكن  ال  فإنھ  االجتماعي،  واألمن  الدولة  بسیادة  تتعلق  أكبر  مستویات  على 

ومؤسس بنوك  إنشاء  نحو  الدول  توجھت  لذا  البحتة،  التجاریة  مختلف  لالعتبارات  لتمویل  متخصصة  مالیة  ات 
ً القطاعات الزراعیة  .  استراتیجیة لتقدیم الدعم للقطاع الزراعي بكل أشكالھ ىورؤ ، كما تبنت خططا
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 :التمویل المصرفي(أ) 
 

 ً تمویالت متوافقة مع الشریعة    ا أنھ  إن الحدیث عن التمویل المصرفي للقطاع الزراعي في السودان یعني ضمنیا
وعادة ما یتم توجیھ اإلسالمیة، ذلك أن النظام المالي والمصرفي في السودان متوافق بالكامل مع الضوابط الشرعیة.  

 ً ً   التمویل المصرفي (تقلیدیا اعات االقتصادیة بما فیھا القطاع الزراعي وفقا آللیات السوق، ) نحو القطكان أو إسالمیا
جانب    منإال إذا تدخلت الدولة لتوجیھ التمویل نحو قطاعات بعینھا، سواء عن طریق التحفیزات أو اإلقناع األدبي  

ن المركزي  وھذا الحاصل في التجربة السودانیة، فقد قام بنك السودا  دوات.األأو غیرھا من  بنك السودان المركزي  
قطاعیة   وائتمانیة  تمویلیة  إلى  لزمة  مُ بتحدید سقوف  المصرفي  االئتمان  أجل توجیھ  األولویة  قطاعات  المن  ذات 

. على  منھا القطاع الزراعي(الصادرات، الزراعة، الصناعة، الحرفیین والتمویل التنموي متوسط وطویل األجل)  
، ثم رفعھا إلى 1990لتمویل القطاعات ذات األولویة عام  ة  في المائ  80سبیل المثال، حدد البنك المركزي نسبة  

بھدف تحقیق   المائة في 40، وحددت نسبة التمویل الموجھة للقطاع الزراعي بنسبة 1993عام  المائة في 90نسبة 
النسبة المقررة بتجمید المبلغ الذي لم یتم استخدامھ بحیث ال یستخدم   يكان یلزم البنك الذي ال یستوف  االكتفاء الذاتي.
 خر. آفي أي مجال 

 
 أثر تدخل بنك السودان المركزي: (ب) 

 
 ً المالیة للمصارف، وذلك ألن    أثرت سیاسة السقوف االئتمانیة القطاعیة سلبا  نحوالمصارف    توجیھعلى المالءة 

اإلنتاج الزراعي ما  بالتي ترتبط  التحدیاتلتقلبات ول  مخاطر عالیة نسبةً عرضة لعلھا یج قد تمویل القطاع الزراعي 
المتعثرة، حیث بلغ  نترتب ع المائة    30.5(أي ما یعادل    سوداني    ملیون جنیھ  59ھ ارتفاع حجم الدیون  من  في 

ً ر  أثّ   وھو بدوره ما   )،1999نھایة عام  في    السودانیةالحجم الكلي للدیون المتعثرة لدى المصارف   على قدرة    سلبا
ً   ، فتسبب القطاع الزراعي (ذو المخاطر العالیةتمویل القطاعات األخرى  علىالبنوك    تمویلیة ) في نشوء فجوة  نسبیا

االقتصادیة األخرى. سارع   القطاعات  ذاتھ ولغیره من  للقطاع  التمویلیة  للسیاسات  تعثر متعدي    بنك نتجت عنھا 
ً ئلغاإ ، و1999من عام    لتمویلیة اعتباراً بمراجعة سیاسة السقوف ا  السودان المركزي حریة اء البنوك  ، وإعطھا نھائیا

تخصیص مواردھا للقطاعات المختلفة بحسب أصول العمل المصرفي القائم على دراسات الجدوى وقدرة القطاعات  
 األداء وااللتزام بالسداد. على جذب التمویل من خالل حسن 

 
 : نموه زوتعزیالسوداني  الزراعيفي دعم القطاع  البنك الزراعي السوداني دور(ج) 

 
 ً ، وھو  1957السودان (البنك الزراعي السوداني) عام  جمھوریة  لسیاسات تمویل القطاع الزراعي، أنشأت    دعما

صغار المزارعین      إلىاإلعانات    تقدیمو  ،یقع تحت رقابة البنك المركزي، بغرض توفیر مدخالت اإلنتاج الزراعي
ت الالزمة للنھوض بالزراعة في السودان  التسھیال، وتقدیم  للقیام بدورھم على أكمل وجھ  اإلنتاج  مراحل  كافة  في

كانت  دعم  وتحسینھا، و األخرى سواء  النشاط  أوجھ  فرعیةً   ،ثانویةً أو    ،إضافیةً أو    ،طارئةً كل  بتقدیم  أو  وذلك   ،
نقدً  ً ،  االمساعدة  عینا ً   ،أو بضاعة  ،أو  أساسا یشتغلون  الذین  المعتمدین  لألشخاص  خدمات   األنشطةبالزراعة و  أو 

 مباشرة.   غیرالمرتبطة بھا بصورة مباشرة أو  
 

 اق الحكومي:  فاإلن(د) 
 

من إجمالي اإلنفاق العام خالل   المائة  في  3.30بلغ حجم اإلنفاق الحكومي التنموي المخصص للقطاع الزراعي  
ً ، وھي نسبة تعتبر ضئیلة  2018-1998الفترة   یؤدي ضعف   المتوفرة.الزراعیة    باإلمكاناتورنت  ما قُ   إذا  نسبیا

اإلنفاق الحكومي على القطاعات اإلنتاجیة عادة إلى تآكل رأس المال والبنى التحتیة، ویجعل عملیة إعادة البناء أكثر 
 وتراجع اإلنتاجیة. الزراعيره في المدیین المتوسط والطویل من خالل تدني اإلنتاج كلفة، كما تظھر آثا
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الموجھ  التنموي  الحكومي  إلى أسباب عدیدة منھا تراجع اإلنفاق  الزراعي  القطاع  أداء  التراجع في  ویعزى ذلك 
 ً النتشار األمیة والفقر في األریاف التي تعتبر العمود الفقري   للزراعة، وضعف اإلنتاجیة التي یرجع سببھا أساسا

و التحتیة  البنیة  وضعف  الزراعي،  بالقطاع    تنفیذ   على  القدرة  عدمللقطاع  للنھوض  الموضوعة  االستراتیجیات 
التي ظلت مفروضة على السودان    ود القیمن ناحیة، ومن ناحیة أخرى نتیجة    التمویلالزراعي نتیجة عدم توافر  

عاماً،    إلىفترة تصل  ل ثالثین    القطاع   في  المستخدمة  التقنیات  على  الحصول  من  خاللھا  السودان  یتمكن  لمنحو 
تطور القطاع المالي  تولي أھمیة كبیرة ل  التيلجذب االستثمارات الخارجیة    مناسبةكما لم تكن الظروف    ،الزراعي

وخاصة   المباشر  االستثمار  بغرض  األموال  انتقال  بوصلة  تحددوالمصرفي وحریة انتقال األموال كركیزة أساسیة  
القطاع الزراعي التحدیات ساھمت بشكل كبیر في  في  وتذبذبھا بسبب    الزراعيارتفاع تكالیف اإلنتاج  . كل ھذه 

على تنافسیة المنتجات الزراعیة    ،سیاسات سعر الصرف وغیرھا  في األسواق الدولیة   السودانیةمما انعكس سلباً 
 .)2021(محجوب، موھوبي، عیسى، و قندي، 

 
على خلفیة وجود مساحات شاسعة من األراضي   باإلشارة إلى اإلمكانات الطبیعیة الكبیرة التي یتمتع بھا السودان

 من، فقد اجتھدت الحكومات المتتالیة لمحاولة استغالل ما بوسعھا  مستدامةالقابلة للزراعة، وتوافر مصادر میاه  
 القیود   الرغم من على وذلك في  من خالل وضع خطط تنمویة للقطاع الزرعي ، اتالمیزلالستفادة من تلك إمكانات 

ً المالیة والتنم من السیاسات   عدداً لذلك، فقد انتھجت تلك الحكومات    ویة التي تعوق االستخدام األمثل للموارد. تبعا
ً   .جل تنمیة القطاع الزراعيأوالخطط قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى من   السیاسات    واصانع، فقد استھدف  وعموما

للقطاع الزراعي بغرض التوسع في اإلنتاج    المحلیةالزراعیة في السودان زیادة حجم التمویل المقدم من المصارف  
الزراعي   بالقطاع  االھتمام  على  الدولة  واستراتیجیات  برامج  كل  ركزت  كما  الغذائي،  األمن  وتحقیق  الزراعي 

القطاع الرائد للنھضة الزراعیة (البرنامج  تبني    یأتي.  واعتباره  الجھود الحكومیة    كأھم  ،)2012-2008التنفیذي 
حویل القطاع الزراعي من قطاع یغلب علیھ الطابع ت المبذولة في ھذا المجال، حیث استھدف البرنامج المشار إلیھ 

  وذو إنتاجیة متنامیة   ،آلیات السوق  على تفاعل    یعتمدني الفاعلیة القتصادیة إلى قطاع  داإلعاشي التقلیدي ویتسم بت
ع كفاءة اإلنتاج الزراعي وزیادة فالناتج المحلي اإلجمالي، حیث سعى البرنامج إلى رجدوى ومساھمة عالیة في  و

خفیض  تالریف و  فيإحالل الواردات خاصة القمح والدقیق، وتشجیع االستقرار  استھدافالصادرات الزراعیة مع 
 ). 2007مجلس الزراعي، لا -لزراعة والموارد الطبیعیة(وزارة افي المائة   50 حدة الفقر بنسبة

 
 : مصادر تمویل القطاع الزرعي. 2.1.5

 
الرئیسة: أولھا التمویل الرسمي    المصادرتمویل القطاع الزراعي في السودان إلى مجموعة من  مصادر  یمكن تقسیم  

الذي یشمل التمویل المقدم من القطاع المصرفي بتوجیھ من بنك السودان المركزي، والتمویالت الحكومیة األخرى 
وزارة المالیة أو وزارة الزراعة والموارد الطبیعیة، ثانیھا التمویل الزراعي األجنبي وھو جزء    مبادراتمن خالل  

، لكن موجھ للقطاع الزراعي إضافة إلى المنح والھبات والقروض من جھات خارجیة  المباشر  من االستثمار األجنبي
. ال یتوفر الكثیر من البیانات الرسمیة أو التمویل التعاوني  )الشیل(التمویل باالستدانة وفق ما یعرف بنظام    وأخیراً 

  مھمة، مع اإلشارة إلى أنھ یحتل مكانة  االقتصاد غیر الرسميعن النوع األخیر، ذلك أنھ یقع بشكل أساسي ضمن  
 )2013(سلیمان، بالسودان في تمویل القطاع الزراعي 

 
التمویل عندما تدنى اإلنتاج    تحدیاتارتفعت حاجة المشاریع الزراعیة إلى التمویل مع التكثیف المحصولي، وتفاقمت  

فاض انخولزراعة محاصیل ضعیفة اإلنتاجیة وعالیة التكالیف،    منھا اختیار دوراتفي المشاریع نتیجة ألسباب عدة  
وارتفاع األسعار العالمیة للمدخالت الزراعیة، وعجز المشاریع عن   ،اإلداریة  تزاید التكالیفونظم الري،    فعالیة

 ). 2012مقابلة خدمة الدیون للتمویل المقدم من المصارف (سیح موسى، 
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 :التمویل المصرفي(أ) 
 

 ً تمویالت متوافقة مع الشریعة    ا أنھ  إن الحدیث عن التمویل المصرفي للقطاع الزراعي في السودان یعني ضمنیا
وعادة ما یتم توجیھ اإلسالمیة، ذلك أن النظام المالي والمصرفي في السودان متوافق بالكامل مع الضوابط الشرعیة.  

 ً ً   التمویل المصرفي (تقلیدیا اعات االقتصادیة بما فیھا القطاع الزراعي وفقا آللیات السوق، ) نحو القطكان أو إسالمیا
جانب    منإال إذا تدخلت الدولة لتوجیھ التمویل نحو قطاعات بعینھا، سواء عن طریق التحفیزات أو اإلقناع األدبي  

ن المركزي  وھذا الحاصل في التجربة السودانیة، فقد قام بنك السودا  دوات.األأو غیرھا من  بنك السودان المركزي  
قطاعیة   وائتمانیة  تمویلیة  إلى  لزمة  مُ بتحدید سقوف  المصرفي  االئتمان  أجل توجیھ  األولویة  قطاعات  المن  ذات 

. على  منھا القطاع الزراعي(الصادرات، الزراعة، الصناعة، الحرفیین والتمویل التنموي متوسط وطویل األجل)  
، ثم رفعھا إلى 1990لتمویل القطاعات ذات األولویة عام  ة  في المائ  80سبیل المثال، حدد البنك المركزي نسبة  

بھدف تحقیق   المائة في 40، وحددت نسبة التمویل الموجھة للقطاع الزراعي بنسبة 1993عام  المائة في 90نسبة 
النسبة المقررة بتجمید المبلغ الذي لم یتم استخدامھ بحیث ال یستخدم   يكان یلزم البنك الذي ال یستوف  االكتفاء الذاتي.
 خر. آفي أي مجال 

 
 أثر تدخل بنك السودان المركزي: (ب) 

 
 ً المالیة للمصارف، وذلك ألن    أثرت سیاسة السقوف االئتمانیة القطاعیة سلبا  نحوالمصارف    توجیھعلى المالءة 

اإلنتاج الزراعي ما  بالتي ترتبط  التحدیاتلتقلبات ول  مخاطر عالیة نسبةً عرضة لعلھا یج قد تمویل القطاع الزراعي 
المتعثرة، حیث بلغ  نترتب ع المائة    30.5(أي ما یعادل    سوداني    ملیون جنیھ  59ھ ارتفاع حجم الدیون  من  في 

ً ر  أثّ   وھو بدوره ما   )،1999نھایة عام  في    السودانیةالحجم الكلي للدیون المتعثرة لدى المصارف   على قدرة    سلبا
ً   ، فتسبب القطاع الزراعي (ذو المخاطر العالیةتمویل القطاعات األخرى  علىالبنوك    تمویلیة ) في نشوء فجوة  نسبیا

االقتصادیة األخرى. سارع   القطاعات  ذاتھ ولغیره من  للقطاع  التمویلیة  للسیاسات  تعثر متعدي    بنك نتجت عنھا 
ً ئلغاإ ، و1999من عام    لتمویلیة اعتباراً بمراجعة سیاسة السقوف ا  السودان المركزي حریة اء البنوك  ، وإعطھا نھائیا

تخصیص مواردھا للقطاعات المختلفة بحسب أصول العمل المصرفي القائم على دراسات الجدوى وقدرة القطاعات  
 األداء وااللتزام بالسداد. على جذب التمویل من خالل حسن 

 
 : نموه زوتعزیالسوداني  الزراعيفي دعم القطاع  البنك الزراعي السوداني دور(ج) 

 
 ً ، وھو  1957السودان (البنك الزراعي السوداني) عام  جمھوریة  لسیاسات تمویل القطاع الزراعي، أنشأت    دعما

صغار المزارعین      إلىاإلعانات    تقدیمو  ،یقع تحت رقابة البنك المركزي، بغرض توفیر مدخالت اإلنتاج الزراعي
ت الالزمة للنھوض بالزراعة في السودان  التسھیال، وتقدیم  للقیام بدورھم على أكمل وجھ  اإلنتاج  مراحل  كافة  في

كانت  دعم  وتحسینھا، و األخرى سواء  النشاط  أوجھ  فرعیةً   ،ثانویةً أو    ،إضافیةً أو    ،طارئةً كل  بتقدیم  أو  وذلك   ،
نقدً  ً ،  االمساعدة  عینا ً   ،أو بضاعة  ،أو  أساسا یشتغلون  الذین  المعتمدین  لألشخاص  خدمات   األنشطةبالزراعة و  أو 

 مباشرة.   غیرالمرتبطة بھا بصورة مباشرة أو  
 

 اق الحكومي:  فاإلن(د) 
 

من إجمالي اإلنفاق العام خالل   المائة  في  3.30بلغ حجم اإلنفاق الحكومي التنموي المخصص للقطاع الزراعي  
ً ، وھي نسبة تعتبر ضئیلة  2018-1998الفترة   یؤدي ضعف   المتوفرة.الزراعیة    باإلمكاناتورنت  ما قُ   إذا  نسبیا

اإلنفاق الحكومي على القطاعات اإلنتاجیة عادة إلى تآكل رأس المال والبنى التحتیة، ویجعل عملیة إعادة البناء أكثر 
 وتراجع اإلنتاجیة. الزراعيره في المدیین المتوسط والطویل من خالل تدني اإلنتاج كلفة، كما تظھر آثا
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الموجھ  التنموي  الحكومي  إلى أسباب عدیدة منھا تراجع اإلنفاق  الزراعي  القطاع  أداء  التراجع في  ویعزى ذلك 
 ً النتشار األمیة والفقر في األریاف التي تعتبر العمود الفقري   للزراعة، وضعف اإلنتاجیة التي یرجع سببھا أساسا

و التحتیة  البنیة  وضعف  الزراعي،  بالقطاع    تنفیذ   على  القدرة  عدمللقطاع  للنھوض  الموضوعة  االستراتیجیات 
التي ظلت مفروضة على السودان    ود القیمن ناحیة، ومن ناحیة أخرى نتیجة    التمویلالزراعي نتیجة عدم توافر  

عاماً،    إلىفترة تصل  ل ثالثین    القطاع   في  المستخدمة  التقنیات  على  الحصول  من  خاللھا  السودان  یتمكن  لمنحو 
تطور القطاع المالي  تولي أھمیة كبیرة ل  التيلجذب االستثمارات الخارجیة    مناسبةكما لم تكن الظروف    ،الزراعي

وخاصة   المباشر  االستثمار  بغرض  األموال  انتقال  بوصلة  تحددوالمصرفي وحریة انتقال األموال كركیزة أساسیة  
القطاع الزراعي التحدیات ساھمت بشكل كبیر في  في  وتذبذبھا بسبب    الزراعيارتفاع تكالیف اإلنتاج  . كل ھذه 

على تنافسیة المنتجات الزراعیة    ،سیاسات سعر الصرف وغیرھا  في األسواق الدولیة   السودانیةمما انعكس سلباً 
 .)2021(محجوب، موھوبي، عیسى، و قندي، 

 
على خلفیة وجود مساحات شاسعة من األراضي   باإلشارة إلى اإلمكانات الطبیعیة الكبیرة التي یتمتع بھا السودان

 من، فقد اجتھدت الحكومات المتتالیة لمحاولة استغالل ما بوسعھا  مستدامةالقابلة للزراعة، وتوافر مصادر میاه  
 القیود   الرغم من على وذلك في  من خالل وضع خطط تنمویة للقطاع الزرعي ، اتالمیزلالستفادة من تلك إمكانات 

ً المالیة والتنم من السیاسات   عدداً لذلك، فقد انتھجت تلك الحكومات    ویة التي تعوق االستخدام األمثل للموارد. تبعا
ً   .جل تنمیة القطاع الزراعيأوالخطط قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى من   السیاسات    واصانع، فقد استھدف  وعموما

للقطاع الزراعي بغرض التوسع في اإلنتاج    المحلیةالزراعیة في السودان زیادة حجم التمویل المقدم من المصارف  
الزراعي   بالقطاع  االھتمام  على  الدولة  واستراتیجیات  برامج  كل  ركزت  كما  الغذائي،  األمن  وتحقیق  الزراعي 

القطاع الرائد للنھضة الزراعیة (البرنامج  تبني    یأتي.  واعتباره  الجھود الحكومیة    كأھم  ،)2012-2008التنفیذي 
حویل القطاع الزراعي من قطاع یغلب علیھ الطابع ت المبذولة في ھذا المجال، حیث استھدف البرنامج المشار إلیھ 

  وذو إنتاجیة متنامیة   ،آلیات السوق  على تفاعل    یعتمدني الفاعلیة القتصادیة إلى قطاع  داإلعاشي التقلیدي ویتسم بت
ع كفاءة اإلنتاج الزراعي وزیادة فالناتج المحلي اإلجمالي، حیث سعى البرنامج إلى رجدوى ومساھمة عالیة في  و

خفیض  تالریف و  فيإحالل الواردات خاصة القمح والدقیق، وتشجیع االستقرار  استھدافالصادرات الزراعیة مع 
 ). 2007مجلس الزراعي، لا -لزراعة والموارد الطبیعیة(وزارة افي المائة   50 حدة الفقر بنسبة

 
 : مصادر تمویل القطاع الزرعي. 2.1.5

 
الرئیسة: أولھا التمویل الرسمي    المصادرتمویل القطاع الزراعي في السودان إلى مجموعة من  مصادر  یمكن تقسیم  

الذي یشمل التمویل المقدم من القطاع المصرفي بتوجیھ من بنك السودان المركزي، والتمویالت الحكومیة األخرى 
وزارة المالیة أو وزارة الزراعة والموارد الطبیعیة، ثانیھا التمویل الزراعي األجنبي وھو جزء    مبادراتمن خالل  

، لكن موجھ للقطاع الزراعي إضافة إلى المنح والھبات والقروض من جھات خارجیة  المباشر  من االستثمار األجنبي
. ال یتوفر الكثیر من البیانات الرسمیة أو التمویل التعاوني  )الشیل(التمویل باالستدانة وفق ما یعرف بنظام    وأخیراً 

  مھمة، مع اإلشارة إلى أنھ یحتل مكانة  االقتصاد غیر الرسميعن النوع األخیر، ذلك أنھ یقع بشكل أساسي ضمن  
 )2013(سلیمان، بالسودان في تمویل القطاع الزراعي 

 
التمویل عندما تدنى اإلنتاج    تحدیاتارتفعت حاجة المشاریع الزراعیة إلى التمویل مع التكثیف المحصولي، وتفاقمت  

فاض انخولزراعة محاصیل ضعیفة اإلنتاجیة وعالیة التكالیف،    منھا اختیار دوراتفي المشاریع نتیجة ألسباب عدة  
وارتفاع األسعار العالمیة للمدخالت الزراعیة، وعجز المشاریع عن   ،اإلداریة  تزاید التكالیفونظم الري،    فعالیة

 ). 2012مقابلة خدمة الدیون للتمویل المقدم من المصارف (سیح موسى، 
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 42 من  29 صفحة 

استفادة   إمكانیةوھو ما یحد من    ،القدرة على السداد  احتماالت عدم  زیادة  نتیجةمعدل مخاطر التمویل الزراعي  
 صغار المنتجین من ھذا النوع من التمویل.

 
الزراعي .6 التمویل  المؤسسة  الناتج من أن    ،عدم كفاءة  أو  المصرف  المستخدمة ال تلزم  التمویل  بعض صیغ 

الشيء الذي یقود إلى استخدام  التمویلیة بمراقبة القروض للتأكد من توظیفھا في الغایات التي منحت من أجلھا،  
 إنتاجیة.القروض في مجاالت غیر 

 
یتم من خاللھا تحدید حجم التمویل وتوجیھ   المعنیة عدم وجود خطة موحدة ذات أولویة تنمویة في الجھات الفنیة   .7

موارد السیاسات التمویلیة نحو توفیر التمویل الالزم لھا من قلب المؤسسات المعنیة وذلك لضمان عدم تشتت  
 التمویل في عملیات استثماریة متفرقة غیر ذات جدوى لالقتصاد الكلي.

 
المنتج .8 الزراعیة  حیث إن    ،عدم وجود سیاسة تسعیریة لحمایة  المنتجات  السوق (ترك  سیاسة خاضعة آللیة 

وھو ما    ،خاصة في ظل موسمیة اإلنتاج الزراعي   الحتماالت الخسارة  ینض المزارعیُعرّ   )العرض والطلب
 واإلخفاق في تسدید القروض. في الخسارةقد یتسبب 

 
التخزینیة    األوعیةعدم تكامل الخدمات التمویلیة بالشكل المطلوب المتمثل في تسویق المنتجات الزراعیة وخلق   .9

نیة المرتبط بتطبیق الحزم التق  واإلرشادتقدیم التمویل النقدي والعیني والعمل البحثي    ىإضافة إل  اإلستراتیجیة
 ا. في حالة اتساقھا وترابطھا وتزامنھ االقتصادیةالتي تضمن تحقیق الكفاءة 

 
نقص الوعي المالي لدى المزارعین (بشكل خاص في المناطق النائیة واألریاف) فیما یتعلق بأنواع التمویالت   .10

 المتاحة، ودورة التمویل، وتكالیفھا...
 

 
 للقطاع الزراعي: آفاق توسیع التمویل اإلسالمي . 4.1.5

 
ً في السودان  یقوم نظام التمویل   أو من خالل التمویل الحكومي أو غیره على أسس التمویل   بأكملھ سواء كان مصرفیا

 ً عن أي دولة عربیة أخرى، فإذا كان    اإلسالمي. تختلف متطلبات تفعیل دور التمویل اإلسالمي في السودان جذریا
ً التوسع في استخدام صیغ التمویل اإلس ً   المي مطلبا ً في الدول العربیة، فإنھ في السودان  مھما في ذاتھ، بل   لیس ھدفا

 .  نجعھاالطرق وأ فضلاستخدامھ بأة التمویل وتعزیز كفاءإن الھدف األسمى منھ ھو 
 

التحدیات التي تواجھ القطاع الزراعي في السودان متشعبة وعمیقة، وتحتاج خططا تنمویة وربما عالجیة  فإن  كذلك، 
 ً ً   متعددة األبعاد، وال یتوقع أن یتم حلھا فقط من خالل التمویل (تقلیدیا السودانیة  التجربة  مما یُستفاد من  ).  كان أو إسالمیا

المباشر   الحكومي  التدخل  یف أن  القطاعات ال  الدولة،  في  فیھا تدخل  السودان  ضل  بنك  كما حصل من خالل تدخل 
قد یكون لھ عواقب عكس المأمول، كما أن تطبیق صیغ التمویل اإلسالمي   للبنوك،   المركزي في تحدید سقوف االئتمان 

 دونما استكمال دائرة التنمیة الزراعیة التي یشكل فیھا التمویل حلقة واحدة ال یمكن أن تؤتي ثمارھا. 
 

في تمویل المزارعین، إال أن توفیر التمویل للمزارعین ة  ؤوكف على سبیل المثال، مع أن صیغة التمویل بالسلم تعتبر قویة  
فقط دون توفیر بقیة الحلقات الالزمة لدائرة العملیة الزراعیة ككل كالتدریب والتسویق وإجراءات التحوط والتأمین  

لكل أنواع األخطار، سواء أخطار الجوائح كالفیضانات   ض المزارعین تعر ل دون  و الزراعي والتخزین وغیرھا لم یح
ارتفاع اسمرار    من ترتب عنھ  ی  سوف أو األخطار التجاریة (تقلبات أسعار المنتجات، أخطار االئتمان...) ما    والجفاف 

تحتاج مراجعات كثیرة وتجربة التمویل بالسلم برمتھا محل نظر،    ویجعل   ، حاالت التعثر عن السداد بین المزارعین 
 أو تعمیمھا.  الفنیة قبل وضعھا حیز التنفیذ   جوانبھا من   العدید في  

  

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  28 صفحة 

 االستثمار األجنبي المباشر: (ھـ) 
 

مع محیطھ العربي بشكل أساسي، ویمنح تحفیزات كبیرة للمستثمرین العرب، ولھذا عالقات راسخة  بالسودان    یتمتع
والمملكة العربیة السعودیة المرتبتین    ،اإلمارات العربیة المتحدة  دولةالسبب تحتل االستثمارات الزراعیة لكل من  

األجنبیة   االستثمارات  بین  الترتیب من  على  والثانیة  الھیئة   اإلجمالیةاألولى  تركز  كذلك،  الزراعي.  القطاع  في 
 السودان.  فيأنشطتھا كبیر من  جزءالعربیة لالستثمار واإلنماء الزراعي 

 
 : السودان فيالتحدیات التي تواجھ القطاع الزراعي . 3.1.5

 
من التحدیات، أھمھا قلة    مجموعةً السودان    فيیواجھ القطاع الزراعي كغیره من القطاعات االقتصادیة األخرى  

اإلنفاق الحكومي التنموي المخصص للقطاع، وسببھ ضعف موارد الدولة في األصل، كما أن أولویات اإلنفاق تجعل  
 ً من عوامل أخرى مؤثرة أھمھا ضعف قدرة المنتجین،    الزراعي. كذلك یعاني القطاع  القطاع في مرتبة متأخرة نسبیا

حیث الكثیر من الفالحین والمزارعین یعانون من األمیة والفقر، وفي بعض الحاالت من نقص الرعایة الصحیة  
في   التقلیدیة  الطرق  االعتماد على  الزراعي  القطاع  یواجھھا  التي  التحدیات  للحیاة. ومن  الضروریة  والمتطلبات 

تنفیذ    القدرة  ضعفواإلنتاج،   فضالً االستراتیجیة    المخططاتعلى  الداعمة    للقطاع،  التحتیة  البنیة  ضعف  عن 
 ومنافذ التسویق، وشبكات التوصیل، وقنوات الري، وغیرھا.  ،والصناعات الغذائیة الداعمة ،للزراعة كالطرقات

 
  خارج السودان، فقد أصبحت عرضةً ألن نسبة معتبرة من المنتجات الزراعیة في السودان تستھدف التصدیر ل  ونظراً 

اإلنتاج مدخالت  تكالیف  وارتفاع  الصرف،  أسعار  والتأمین   ،لتقلبات  والتصدیر  والشحن  النقل  تكالیف  وارتفاع 
من عدم التأكد وضعف جعل القطاع یعمل في حالة  وللكثیر من التقلبات االقتصادیة الكلیة،  عّرضھا  وغیرھا، ما  

ھناك تحدیات على مستوى السیاسات ساھمت    سبق،  ما  إلى  إضافة  لیف واإلنتاج وغیرھا.القدرة على تقدیر التكا
  عن  فضالً   ،للسودان  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الزراعي  للقطاع  المأمولةتحقق المساھمة    عدمبأشكال مختلفة في  

 من أھمھا:  ،الزراعي للقطاع الموجھة واألجنبیة المحلیة االستثمارات حجم تدني في مساھمتھا
 
تدني المدخرات ، فضالً عن  إضافة  اإلنتاج، وارتفاع تكالیف  األساسیةتضخم وضعف البنیات  ال  معدل  ارتفاع .1

 ، والتي ترجع بدورھا لضعف الدخل. المحلیة
 

اإلنتاج الحقیقیة والتي تعود أسبابھا    في تكلفةاالرتفاعات الكبیرة والمتتالیة    لمواجھة عدم كفایة حجم التمویل   .2
تكلفة مستلزمات اإلنتاج المرتفعة.    ىالرئیسیة إلي ضعف بنیات االستثمار األساسیة من طرق ونقل إضافة إل

ھذا أدى بالضرورة إلى قلة اإلنتاج واإلنتاجیة وإلى عدم قدرة المقترضین على السداد مما یؤثر على موقف 
 . المؤسسات المالیة المقترضة

 
ظھور فجوة بین  إلى    بدوره یؤدي  وذلك  ،اتساع الفجوة الزمنیة بین دراسة الخطة التمویلیة المقترحة وتنفیذھا .3

 المبالغ المرصودة لتنفیذ الخطة والتكالیف الفعلیة للمشروعات المنفذة ضمن الخطة نتیجة التضخم. 
 

عملیات  اتساع .4 األجل  نطاق  قصیر  االستثماري  األجل  التمویل  التمویل طویل  لتمویل   على حساب  الموجھ 
التي   التحتیةوبذلك تفقد عملیات التمویل أھم قوة دفع للقطاع الزراعي وھو البنیات    ،مشروعات البنیة التحتیة

 تعتمد علیھا عملیة زیادة اإلنتاج وتحقیق التنمیة الزراعیة بالبلد. 
 

الق .5 تكلفة  إلي  ارتفاع  یؤدي  التمویلیة مما  المؤسسات  في  التشغیل  ارتفاع مصروفات  الممنوحة بسبب  روض 
أیضاً من ارتفاع    ناتج المحدد من جانب البنوك    ارتفاع ھامش الربح على القروض، كما أن ارتفاع ھامش الربح
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 42 من  29 صفحة 

استفادة   إمكانیةوھو ما یحد من    ،القدرة على السداد  احتماالت عدم  زیادة  نتیجةمعدل مخاطر التمویل الزراعي  
 صغار المنتجین من ھذا النوع من التمویل.

 
الزراعي .6 التمویل  المؤسسة  الناتج من أن    ،عدم كفاءة  أو  المصرف  المستخدمة ال تلزم  التمویل  بعض صیغ 

الشيء الذي یقود إلى استخدام  التمویلیة بمراقبة القروض للتأكد من توظیفھا في الغایات التي منحت من أجلھا،  
 إنتاجیة.القروض في مجاالت غیر 

 
یتم من خاللھا تحدید حجم التمویل وتوجیھ   المعنیة عدم وجود خطة موحدة ذات أولویة تنمویة في الجھات الفنیة   .7

موارد السیاسات التمویلیة نحو توفیر التمویل الالزم لھا من قلب المؤسسات المعنیة وذلك لضمان عدم تشتت  
 التمویل في عملیات استثماریة متفرقة غیر ذات جدوى لالقتصاد الكلي.

 
المنتج .8 الزراعیة  حیث إن    ،عدم وجود سیاسة تسعیریة لحمایة  المنتجات  السوق (ترك  سیاسة خاضعة آللیة 

وھو ما    ،خاصة في ظل موسمیة اإلنتاج الزراعي   الحتماالت الخسارة  ینض المزارعیُعرّ   )العرض والطلب
 واإلخفاق في تسدید القروض. في الخسارةقد یتسبب 

 
التخزینیة    األوعیةعدم تكامل الخدمات التمویلیة بالشكل المطلوب المتمثل في تسویق المنتجات الزراعیة وخلق   .9

نیة المرتبط بتطبیق الحزم التق  واإلرشادتقدیم التمویل النقدي والعیني والعمل البحثي    ىإضافة إل  اإلستراتیجیة
 ا. في حالة اتساقھا وترابطھا وتزامنھ االقتصادیةالتي تضمن تحقیق الكفاءة 

 
نقص الوعي المالي لدى المزارعین (بشكل خاص في المناطق النائیة واألریاف) فیما یتعلق بأنواع التمویالت   .10

 المتاحة، ودورة التمویل، وتكالیفھا...
 

 
 للقطاع الزراعي: آفاق توسیع التمویل اإلسالمي . 4.1.5

 
ً في السودان  یقوم نظام التمویل   أو من خالل التمویل الحكومي أو غیره على أسس التمویل   بأكملھ سواء كان مصرفیا

 ً عن أي دولة عربیة أخرى، فإذا كان    اإلسالمي. تختلف متطلبات تفعیل دور التمویل اإلسالمي في السودان جذریا
ً التوسع في استخدام صیغ التمویل اإلس ً   المي مطلبا ً في الدول العربیة، فإنھ في السودان  مھما في ذاتھ، بل   لیس ھدفا

 .  نجعھاالطرق وأ فضلاستخدامھ بأة التمویل وتعزیز كفاءإن الھدف األسمى منھ ھو 
 

التحدیات التي تواجھ القطاع الزراعي في السودان متشعبة وعمیقة، وتحتاج خططا تنمویة وربما عالجیة  فإن  كذلك، 
 ً ً   متعددة األبعاد، وال یتوقع أن یتم حلھا فقط من خالل التمویل (تقلیدیا السودانیة  التجربة  مما یُستفاد من  ).  كان أو إسالمیا

المباشر   الحكومي  التدخل  یف أن  القطاعات ال  الدولة،  في  فیھا تدخل  السودان  ضل  بنك  كما حصل من خالل تدخل 
قد یكون لھ عواقب عكس المأمول، كما أن تطبیق صیغ التمویل اإلسالمي   للبنوك،   المركزي في تحدید سقوف االئتمان 

 دونما استكمال دائرة التنمیة الزراعیة التي یشكل فیھا التمویل حلقة واحدة ال یمكن أن تؤتي ثمارھا. 
 

في تمویل المزارعین، إال أن توفیر التمویل للمزارعین ة  ؤوكف على سبیل المثال، مع أن صیغة التمویل بالسلم تعتبر قویة  
فقط دون توفیر بقیة الحلقات الالزمة لدائرة العملیة الزراعیة ككل كالتدریب والتسویق وإجراءات التحوط والتأمین  

لكل أنواع األخطار، سواء أخطار الجوائح كالفیضانات   ض المزارعین تعر ل دون  و الزراعي والتخزین وغیرھا لم یح
ارتفاع اسمرار    من ترتب عنھ  ی  سوف أو األخطار التجاریة (تقلبات أسعار المنتجات، أخطار االئتمان...) ما    والجفاف 

تحتاج مراجعات كثیرة وتجربة التمویل بالسلم برمتھا محل نظر،    ویجعل   ، حاالت التعثر عن السداد بین المزارعین 
 أو تعمیمھا.  الفنیة قبل وضعھا حیز التنفیذ   جوانبھا من   العدید في  

  

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  28 صفحة 

 االستثمار األجنبي المباشر: (ھـ) 
 

مع محیطھ العربي بشكل أساسي، ویمنح تحفیزات كبیرة للمستثمرین العرب، ولھذا عالقات راسخة  بالسودان    یتمتع
والمملكة العربیة السعودیة المرتبتین    ،اإلمارات العربیة المتحدة  دولةالسبب تحتل االستثمارات الزراعیة لكل من  

األجنبیة   االستثمارات  بین  الترتیب من  على  والثانیة  الھیئة   اإلجمالیةاألولى  تركز  كذلك،  الزراعي.  القطاع  في 
 السودان.  فيأنشطتھا كبیر من  جزءالعربیة لالستثمار واإلنماء الزراعي 

 
 : السودان فيالتحدیات التي تواجھ القطاع الزراعي . 3.1.5

 
من التحدیات، أھمھا قلة    مجموعةً السودان    فيیواجھ القطاع الزراعي كغیره من القطاعات االقتصادیة األخرى  

اإلنفاق الحكومي التنموي المخصص للقطاع، وسببھ ضعف موارد الدولة في األصل، كما أن أولویات اإلنفاق تجعل  
 ً من عوامل أخرى مؤثرة أھمھا ضعف قدرة المنتجین،    الزراعي. كذلك یعاني القطاع  القطاع في مرتبة متأخرة نسبیا

حیث الكثیر من الفالحین والمزارعین یعانون من األمیة والفقر، وفي بعض الحاالت من نقص الرعایة الصحیة  
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ظھور فجوة بین  إلى    بدوره یؤدي  وذلك  ،اتساع الفجوة الزمنیة بین دراسة الخطة التمویلیة المقترحة وتنفیذھا .3

 المبالغ المرصودة لتنفیذ الخطة والتكالیف الفعلیة للمشروعات المنفذة ضمن الخطة نتیجة التضخم. 
 

عملیات  اتساع .4 األجل  نطاق  قصیر  االستثماري  األجل  التمویل  التمویل طویل  لتمویل   على حساب  الموجھ 
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الق .5 تكلفة  إلي  ارتفاع  یؤدي  التمویلیة مما  المؤسسات  في  التشغیل  ارتفاع مصروفات  الممنوحة بسبب  روض 
أیضاً من ارتفاع    ناتج المحدد من جانب البنوك    ارتفاع ھامش الربح على القروض، كما أن ارتفاع ھامش الربح
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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  31 صفحة 

 %) 20% (+23 لنخیلا -
 %). 41% (+8الحمضیات:  -

 اإلنتاج: مستویات 
 %. 102 األشجار المثمرة ذات البذور وذات النواة -
 %.99 الزیتون -
 %.91 الحمضیات -
 % 82 التمور -
 %. 75العنب:  -

األبقار، األغنام، الماعز،   الماشیة
 اإلبل، الخیول

 :2017-2010خالل الفترة  ملیون رأس 33.6 إلىعددھا 
 ).ملیون رأس 26.4( %78 األغنام -
 ).ملیون رأس 4.8% (14الماعز  -
( 6  األبقار  - رأس %1.9  الحلوب   ملیون  األبقار  ذلك  في  (بما 

 . ٪) 52 بنسبة 
 %.0.5%، والخیول 1 الجمال -

اإلنتاج 
 الحیواني

اللحوم الحمراء واللحوم  
البیضاء، البیض، 
 العسل، الصوف

 :2018-2010الفترة 
 %) 55(+ ملیون قنطار 4،7 :اللحوم الحمراء -
 %.109: +اللحوم البیضاء -
 %). 76(+ ملیار وحدة 5،7بیض االستھالك سنویًا  -
 %). 128(+ قنطار 57.000: لعسلا -
 %). 54(+ قنطار 334.970 جني صوف الغنم قدر بـ -

 )2021(وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة،  المصدر:
 

 التوفر الغذائي (ب) 
 

  االحتیاطیات،بجمیع أشكالھا (اإلنتاج الوطني،    منطقة،التوفر الغذائي ھو كمیة الغذاء الموجودة فعلیًا في بلد أو  
 وال سیما من أجل: ملحوظ،تحّسنت وفرة المنتجات الزراعیة بشكل  …).التجاریةالواردات 

 
 (القمح الصلب والقمح اللین) 29: القمح% 
 39: البقولیات % 
 184ت: الخضروا % 
 235: لبطاطاا% 
 115: لحمضیاتا% 
 80ر: التمو% 
 69: الحلیب% 
 28: اللحوم الحمراء% 
 100: اللحوم البیضاء % 
 162: البیض% 
 

  

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  30 صفحة 

 تجربة الجزائر: . 2.5
 

 القطاع الزراعي بالجزائر: األھمیة والدور. 1.2.5
 

بھا قطاع    یحظىاألخرى التي    اإلمكانات  إلى  إضافةوما تتمتع بھ من تنوع مناخي    الجزائر،مساحة    إلىبالنظر  
 وبقیمةالمائة    في  12.4  إلى نحو  لتصلمساھمتھ في الناتج المحلي اإلجمالي    نسبة  زیادةالزراعة، ساعدت على  

ملیون فرصة عمل   2.5من    یوفر أكثرإضافة إلى أن قطاع الزراعة    ،ملیار دوالر أمریكي  25  -   22  بین  تتراوح
ھي القمح والشعیر والشوفان والحمضیات فالمحاصیل الرئیسیة  یخص    فیمامن السكان العاملین).    %9.7مباشرة (
على تطویر القطاعات اإلستراتیجیة مثل    الجزائریةوالزیتون، والتبغ، والتمور. تركز إستراتیجیة الحكومة    والعنب،

  10حوالي  قیمتھالقمح اللیّن والذرة ومحاصیل السكر والبذور الزیتیة من أجل تقلیل العجز الغذائي في البالد البالغ 
 ملیار دوالر أمریكي.  

 
الستثمارات  ومع ذلك، بسبب دعم بعض المنتجات المستوردة (المنتجات األساسیة ال سیما الحلیب والقمح)، تظل ا

، ومع ذلك، من  كبیراً على القطاع الزراعي    19-تأثیر جائحة كوفید  لم یكن.  الحقیقیة  في الزراعة دون إمكانیاتھا
، حیث كانت األولویة في المدى المتوسط بسبب ضعف االستثمارات الزراعیة منذ بدایة الوباء  تقلباتالمتوقع حدوث  

 معظم دول العالم. للجوانب الصحیة واالجتماعیة، على غرار 
 
 

 أھم المنتجات الزراعیة بالجزائر: (أ) 
 

 فیما یلي أھم المنتجات الزراعیة بالجزائر: 
 

 الوصف أھم المنتجات النوع

 الحبوب: 
 

قمح صلب، قمح لین،  
شعیر، خرطان، بقول  

 جافة، أعالف 

 .)2017ملیون ھكتار سنة  3.4من المساحة الزراعیة ( 40%
 % من إجمالي مساحة الحبوب).74والشعیر (القمح الصلب 
ملیون قنطار (یمثل القمح الصـلب والشـعر حوالي   42إنتاج حوالي  

 .% على الترتیب)29% و51
المحاصیل  
 ھكتار.   19.380: معدل سنوي للمساحة طماطم صناعیة وتبغ  الصناعیة 

 . ھكتار 4.850 :لتبغ، بلغ معدل مساحتھا

 الخضروات 
 البصل البطاطا،  

 :2009-2000مقارنة بالفترة  2017-2010الفترة 
 %. 44: +المساحة المخصصة للخضروات  -
 %.68المساحة المخصصة للبطاطا: + -
 %.35المساحة المخصصة للبصل: + -
 %.121: +نتاج الخضرواتإ -
 %. 143% من الخضروات): +36(تمثل البطاطا  -
 %.102% من الخضروات): 12البصل (یمثل  -

األشجار 
 المثمرة

الفواكھ، الحمضیات،  
 التمور، الزیتون، الكروم

 :2009-2000مقارنة بالفترة  2017-2010الفترة 
 %): 47(+ ھكتار 396.480 :بساتین األشجار المثمرةمساحة 

 %)58% (+39: بساتین الزیتون -
 %) 56% (+30األشجار المثمرة:  -
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 42 من  33 صفحة 

 
إعادة توجیھ الدعم نحو شعب اإلنتاج الفالحي ذات األھمیة االستراتیجیة من مكانتھا في النظام الغذائي المحلي   .1

 . بقول والحلیب واللحوم … إلخ)(الحبوب وال
عب المختلفة (الحبوب، الحلیب، البطاطس، الطماطم الدعم الموجھ نحو قنوات التجمیع وسالسل اإلمدادات للشُّ  .2

 .الصناعیة، البذور والشتائل …)
للشُّ  .3 الرئیسیة  للمدخالت  الممنوح  للدعم  العقالني  الفالحیالتبسیط  المكننة  األسمدة،  (العجول،  الفالحیة  ة،  عب 

 ...).معدات الري
 ي. األولویة المعطاة لحفظ وتطویر شعبة البذور والشتائل لإلنتاج الحیواني والنبات .4
 اختیار أھداف لدعم االستثمار في المستثمرات الفالحیة مع مراعاة قدرات الرقابة والمتابعة لإلدارة الفالحیة؛ .5
المستھلكین من خالل دعم إجراءات الضبط (منح التخزین، تأمین دخل المزارعین وتثبیت استقرارھا وحمایة   .6

  اللحوم،   واألسعار المرجعیة للتدخل) للشعب ذات القاعدة االستھالكیة العریضة (الحبوب والحلیب، بطاطس،
 ). البصل

التدخل في المناطق الریفیة المتكاملة والمتكیفة مع خصائص المناطق اإلیكولوجیة الزراعیة (مكافحة التصحر   .7
 . دارة مستجمعات المیاه…)وإ

 . لمرافقة لصغار الفالحین ومربي الماشیة من خالل برامج التجدید الریفياالتكفل باحتیاجات الدعم و .8
 

 :ویھدف تعدیل أدوات التدخل وأسالیب الدعم للتنمیة الفالحیة والریفیة إلى
 
 الغذائیة ووضع سیاسة -ت الزراعیةتشجیع بیئة محفزة وآمنة للفالحین والمتعاملین الفاعلین في مجال الصناعا

 دعم مالئمة؛
  تطویر وتعزیز أدوات وإجراءات الضبط؛ 
 دعم منتجي الثروة في الشعب ذات األولویة؛ 
   التنمیة الفالحیة في تنفیذ برامج  العمومیة والدواوین والتعاونیات  المؤسسات   وإجراءات تنمیة قدرات تدخل 

 .الضبط
 
 الزراعي بالجزائر: تمویل القطاع . 3.2.5

 
 كغیرھا من الدول النامیة، ھناك أربع طرق أو مصادر لتمویل القطاع الزراعي: 

 
 الحكومي التمویل (أ) 

 
 ً وھي مثل أي نفقات حكومیة تتجھ نحو میزانیة التجھیز    ،میزانیة موجھة لالستثمار الزراعي  تخصص الدولة سنویا

 ً ھذا التمویل نحو میزانیة التجھیز أي نحو بناء السدود معظم  أن یكون توجیھ    ومیزانیة التسییر. تحاول الدولة دوما
وصیانتھا،   الري  قنوات  وشق  األحواض،  أووتھیئة  المناطق استصالح  في  خاص  (بشكل  زراعیة  راضي 

على    الصحراویة). تقوم  وھي  الزراعیة  المشروعات  تستھدف  التي  البرامج  من  مجموعة  الدولة  تتبنى  كذلك، 
 القروض المدعومة أو بدون فائدة، وتشمل:

 
 . )ANGEMلمدعم ضمن برنامج الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر (االقرض  -
 .)CNACبرنامج الصندوق الوطني للتأمین على البطالة (القرض المدعم ضمن  -
 . )ANSEJالقرض المدعم ضمن برنامج الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ( -
 

 ال تستھدف القروض المذكورة القطاع الزراعي حصراً، لكنھا تتضمن تمویل المشروعات في القطاع. 

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  32 صفحة 

 القیمة المضافة الزراعیة في الناتج المحلي اإلجماليج) (
 

من القیمة المضافة للناتج   ٪12.3 یحتل قطاع الفالحة المرتبة الثالثة بعد الخدمات والمحروقات، حیث ساھم بنسبة
 .1999عن عام  ٪1.2 بزیادة قدرھا ، 2016المحلي اإلجمالي في عام 

 
 مالمح السیاسة الزراعیة للجزائر: . 2.2.5

 
 ً ً   كانت بلداً   اعتنت الدولة الجزائریة بالقطاع الزراعي منذ االستقالل، ومع أن الجزائر تاریخیا بامتیاز، حتى    زراعیا

الفرنسي للجزائر للتنمیة االقتصادیة قبل االحتالل  . اجتھدت الجزائر بعد االستقالل جاھدة لجعل الزراعة خادمة 
 . الشاملة

 
ال سینصب   الحالیة وفي  الزراعیة والفالحیة بالجزائر  على السیاسات    صدد التركیز في ھذا  وأھدافھا ومخرجاتھا 

بما في ذلك   األخیرة،أكدت األزمات الغذائیة الدولیة التي شھدتھا األسواق الدولیة في العقود  حیث  ،  المستقبل القریب
فاظ على األمن ارتباطھا الوثیق بالح  الغذائي ومدى، الطبیعة الحساسة لقضیة األمن  19-وجائحة كوفید  2008أزمة  

) اتضح أن القطاعات الحقیقیة بما فیھ القطاع 2007-2008السیاسي واالجتماعي واالقتصادي، ففي األزمة المالیة (
لیس كوفید  تالزراعي  جائحة  من  اتضح  كما  والمصرفیة،  المالیة  األزمات  عن  التبادل   19-بمنأى  نظریات  أن 

زة المطلقة، یمكن أن تصبح غیر ذات جدوى نتیجة حاالت اإلغالق  التجاري بما في ذلك نظریات المیزة النسبة والمی
ً الشامل وتعطل سالسل االمداد العالمیة والمحلیة بتوفیر ما یلزم من منتجات غذائیة   ، وبالتالي یصبح كل بلد مطالبا

 لسكانھ. 
 

ً مع أن االستثمار المباشر من طرف الدولة في القطاع الزراعي  تتجاوز مساھمة القطاع العام  ، حیث منخفض نسبیا
ولصیقة لكل ما یخص    ة، إال أنھا تقوم بعملیات متابعة وإشراف ورقابة مستمر)4(جدول    %0.1نسبة    الزراعةفي  

القطاع الفالحي   تعزیز دعائم تطویرسبیل    فيجھود  لألھمیتھ االستراتیجیة وحساسیتھ، وتضافرت ا  القطاع، نظراً 
 .2008وتنمیتھ، ما جعلھا تمضي قدم في تنفیذ قانون التوجیھ الفالحي لعام 

 
 . تقسیم القیمة المضافة بحسب القطاع ونوعھ (عام وخاص) 4جدول رقم   

  2009 2019 
 المساهمة  خاص عام المساهمة  خاص عام  

 %25.30 %12.60 %87.40 %38.61 %8.40 %91.60 المحروقات 
 %16.20 %99.30 %0.70 %11.61 %99.90 %0.10 الفالحة 
 %15.50 %94.10 %5.90 %14.40 %93.60 %6.40 التجارة 

 %15.20 %82.40 %17.60 %12.40 %87.10 %12.90 األشغال العموم�ة والبناء 
 %14.20 %84.90 %15.10 %10.74 %80.70 %19.30 النقل واالتصاالت 

 %2.80 %87.50 %12.50 %2.30 %86.30 %13.70 الغذائ�ة الصناعات 
 %2.00 %91.90 %8.10 %1.41 %93.70 %6.30 الخدمات  

 %8.80     %8.53     �ق�ة القطاعات 
 ) 2020الدیوان الوطني لإلحصاء (الجزائر) ( المصدر:

 
في  من مواطن الضعف    تستھدف تقلیلأسس سیاسة فالحیة    ترسيستراتیجیة  وضع قانون التوجیھ الفالحي رؤیة ا

جمیع األطراف الفاعلة،    الریفیة بإشراكوكمة راشدة ورشیدة للفالحة واألقالیم  القطاع الزراعي وتشجع وجود ح
من خالل مراجعة جھاز الدعم بناًء على    تم تحقیق ھذه السیاسة بشكل رئیس.  سواء العامة أو الخاصة، وتمكینھا

 ة: المبادئ التالی
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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  33 صفحة 

 
إعادة توجیھ الدعم نحو شعب اإلنتاج الفالحي ذات األھمیة االستراتیجیة من مكانتھا في النظام الغذائي المحلي   .1

 . بقول والحلیب واللحوم … إلخ)(الحبوب وال
عب المختلفة (الحبوب، الحلیب، البطاطس، الطماطم الدعم الموجھ نحو قنوات التجمیع وسالسل اإلمدادات للشُّ  .2

 .الصناعیة، البذور والشتائل …)
للشُّ  .3 الرئیسیة  للمدخالت  الممنوح  للدعم  العقالني  الفالحیالتبسیط  المكننة  األسمدة،  (العجول،  الفالحیة  ة،  عب 

 ...).معدات الري
 ي. األولویة المعطاة لحفظ وتطویر شعبة البذور والشتائل لإلنتاج الحیواني والنبات .4
 اختیار أھداف لدعم االستثمار في المستثمرات الفالحیة مع مراعاة قدرات الرقابة والمتابعة لإلدارة الفالحیة؛ .5
المستھلكین من خالل دعم إجراءات الضبط (منح التخزین، تأمین دخل المزارعین وتثبیت استقرارھا وحمایة   .6

  اللحوم،   واألسعار المرجعیة للتدخل) للشعب ذات القاعدة االستھالكیة العریضة (الحبوب والحلیب، بطاطس،
 ). البصل

التدخل في المناطق الریفیة المتكاملة والمتكیفة مع خصائص المناطق اإلیكولوجیة الزراعیة (مكافحة التصحر   .7
 . دارة مستجمعات المیاه…)وإ

 . لمرافقة لصغار الفالحین ومربي الماشیة من خالل برامج التجدید الریفياالتكفل باحتیاجات الدعم و .8
 

 :ویھدف تعدیل أدوات التدخل وأسالیب الدعم للتنمیة الفالحیة والریفیة إلى
 
 الغذائیة ووضع سیاسة -ت الزراعیةتشجیع بیئة محفزة وآمنة للفالحین والمتعاملین الفاعلین في مجال الصناعا

 دعم مالئمة؛
  تطویر وتعزیز أدوات وإجراءات الضبط؛ 
 دعم منتجي الثروة في الشعب ذات األولویة؛ 
   التنمیة الفالحیة في تنفیذ برامج  العمومیة والدواوین والتعاونیات  المؤسسات   وإجراءات تنمیة قدرات تدخل 

 .الضبط
 
 الزراعي بالجزائر: تمویل القطاع . 3.2.5

 
 كغیرھا من الدول النامیة، ھناك أربع طرق أو مصادر لتمویل القطاع الزراعي: 

 
 الحكومي التمویل (أ) 

 
 ً وھي مثل أي نفقات حكومیة تتجھ نحو میزانیة التجھیز    ،میزانیة موجھة لالستثمار الزراعي  تخصص الدولة سنویا

 ً ھذا التمویل نحو میزانیة التجھیز أي نحو بناء السدود معظم  أن یكون توجیھ    ومیزانیة التسییر. تحاول الدولة دوما
وصیانتھا،   الري  قنوات  وشق  األحواض،  أووتھیئة  المناطق استصالح  في  خاص  (بشكل  زراعیة  راضي 

على    الصحراویة). تقوم  وھي  الزراعیة  المشروعات  تستھدف  التي  البرامج  من  مجموعة  الدولة  تتبنى  كذلك، 
 القروض المدعومة أو بدون فائدة، وتشمل:

 
 . )ANGEMلمدعم ضمن برنامج الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر (االقرض  -
 .)CNACبرنامج الصندوق الوطني للتأمین على البطالة (القرض المدعم ضمن  -
 . )ANSEJالقرض المدعم ضمن برنامج الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ( -
 

 ال تستھدف القروض المذكورة القطاع الزراعي حصراً، لكنھا تتضمن تمویل المشروعات في القطاع. 

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  32 صفحة 

 القیمة المضافة الزراعیة في الناتج المحلي اإلجماليج) (
 

من القیمة المضافة للناتج   ٪12.3 یحتل قطاع الفالحة المرتبة الثالثة بعد الخدمات والمحروقات، حیث ساھم بنسبة
 .1999عن عام  ٪1.2 بزیادة قدرھا ، 2016المحلي اإلجمالي في عام 

 
 مالمح السیاسة الزراعیة للجزائر: . 2.2.5

 
 ً ً   كانت بلداً   اعتنت الدولة الجزائریة بالقطاع الزراعي منذ االستقالل، ومع أن الجزائر تاریخیا بامتیاز، حتى    زراعیا

الفرنسي للجزائر للتنمیة االقتصادیة قبل االحتالل  . اجتھدت الجزائر بعد االستقالل جاھدة لجعل الزراعة خادمة 
 . الشاملة

 
ال سینصب   الحالیة وفي  الزراعیة والفالحیة بالجزائر  على السیاسات    صدد التركیز في ھذا  وأھدافھا ومخرجاتھا 

بما في ذلك   األخیرة،أكدت األزمات الغذائیة الدولیة التي شھدتھا األسواق الدولیة في العقود  حیث  ،  المستقبل القریب
فاظ على األمن ارتباطھا الوثیق بالح  الغذائي ومدى، الطبیعة الحساسة لقضیة األمن  19-وجائحة كوفید  2008أزمة  

) اتضح أن القطاعات الحقیقیة بما فیھ القطاع 2007-2008السیاسي واالجتماعي واالقتصادي، ففي األزمة المالیة (
لیس كوفید  تالزراعي  جائحة  من  اتضح  كما  والمصرفیة،  المالیة  األزمات  عن  التبادل   19-بمنأى  نظریات  أن 

زة المطلقة، یمكن أن تصبح غیر ذات جدوى نتیجة حاالت اإلغالق  التجاري بما في ذلك نظریات المیزة النسبة والمی
ً الشامل وتعطل سالسل االمداد العالمیة والمحلیة بتوفیر ما یلزم من منتجات غذائیة   ، وبالتالي یصبح كل بلد مطالبا

 لسكانھ. 
 

ً مع أن االستثمار المباشر من طرف الدولة في القطاع الزراعي  تتجاوز مساھمة القطاع العام  ، حیث منخفض نسبیا
ولصیقة لكل ما یخص    ة، إال أنھا تقوم بعملیات متابعة وإشراف ورقابة مستمر)4(جدول    %0.1نسبة    الزراعةفي  

القطاع الفالحي   تعزیز دعائم تطویرسبیل    فيجھود  لألھمیتھ االستراتیجیة وحساسیتھ، وتضافرت ا  القطاع، نظراً 
 .2008وتنمیتھ، ما جعلھا تمضي قدم في تنفیذ قانون التوجیھ الفالحي لعام 

 
 . تقسیم القیمة المضافة بحسب القطاع ونوعھ (عام وخاص) 4جدول رقم   

  2009 2019 
 المساهمة  خاص عام المساهمة  خاص عام  

 %25.30 %12.60 %87.40 %38.61 %8.40 %91.60 المحروقات 
 %16.20 %99.30 %0.70 %11.61 %99.90 %0.10 الفالحة 
 %15.50 %94.10 %5.90 %14.40 %93.60 %6.40 التجارة 

 %15.20 %82.40 %17.60 %12.40 %87.10 %12.90 األشغال العموم�ة والبناء 
 %14.20 %84.90 %15.10 %10.74 %80.70 %19.30 النقل واالتصاالت 

 %2.80 %87.50 %12.50 %2.30 %86.30 %13.70 الغذائ�ة الصناعات 
 %2.00 %91.90 %8.10 %1.41 %93.70 %6.30 الخدمات  

 %8.80     %8.53     �ق�ة القطاعات 
 ) 2020الدیوان الوطني لإلحصاء (الجزائر) ( المصدر:

 
في  من مواطن الضعف    تستھدف تقلیلأسس سیاسة فالحیة    ترسيستراتیجیة  وضع قانون التوجیھ الفالحي رؤیة ا

جمیع األطراف الفاعلة،    الریفیة بإشراكوكمة راشدة ورشیدة للفالحة واألقالیم  القطاع الزراعي وتشجع وجود ح
من خالل مراجعة جھاز الدعم بناًء على    تم تحقیق ھذه السیاسة بشكل رئیس.  سواء العامة أو الخاصة، وتمكینھا

 ة: المبادئ التالی
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 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  35 صفحة 

د اقتناؤھا، وتصل مدة اإلیجار % من تكلفة المعدات المرا100%، ویمكن أن یغطي التمویل  9.7كامل الفائدة المقدر  
 سنوات (بحسب نوع المعدات). 10إلى 

 
 التمویل غیر الرسمي  )(ج

 
التمویل غیر الرسمي ھو التمویل الذي یحصل علیھ المزارعون من خالل القنوات غیر الرسمیة، كالقروض المتبادلة  

.  م لتجار أو األقارب واألصدقاء وغیرھفیما بین المزارعین أو ما یحصلون علیھ من تسبیقات أو قروض مباشرة من ا
الكثیر من المزارعین الصغار  إنحیث  وبرغم عدم توفر إحصاءات عن حجم ھذا التمویل، إال أنھ قد یكون معتبراً 

 ً  وحدوداً  معینةً  إما ال یتمكنون من اللجوء إلى التمویل الرسمي أو التمویل المصرفي الذي یتطلب في العادة شروطا
منھم في تجنب    أو رغبةً   ،دنیا للمساحة الزراعیة ورأس المال المتوفر لدى المزارع قبل اتخاذ قرار منح التمویل

الرسمي، حیث   باحتیاجات  ا  إنالتمویل  یفي  الرسمي  اإلنتالتمویل غیر  دورة  التي   .جتمویل  للتمویالت  والمتتبع 
 یحصل علیھا المزارعون في إطار ھذا النوع من التمویل بالجزائر، یجد أنھ یأخذ األشكال التالیة: 

 
   سیتم الحصول  یتم في ھذه الطریقة دفع الثمن حاال مقابل المحصول الذي  :  إنتاجھ شراء المنتج الزراعي قبل

علیھ في تاریخ الحق، وھذه الطریقة تأخذ في بعض الحاالت عقد السلم (الذي سبق اإلشارة إلیھ) حیث یتم 
تسلیم ثمن الشراء حاال في مجلس البیع، وتحدید مواصفات المنتج الزراعي بدقة، وتاریخ التسلیم ومكانھ، غیر 

حدید المنتج بالمزرعة (أو الحقل)، وقد یترتب عنھ  أن معظم التطبیقات ال تراعي ضوابط السلم، حیث یتم ت
 بعض اإلشكاالت إذا تعرض المنتج للتلف نتیجة الجوائح. 

 
   بالحصول على أصول إنتاجیة (آالت إنتاج) أو بذور أو خدمات  االئتمان التجاري: في ھذه الحالة یقوم المزارع

في مدة محددة غالبا بعد تسویق  ج من األرض)  (سواء نقدا أو بجزء من الخارمقدما، على أن یتم سداد قیمتھا  
 المنتج الزراعي الذي استخدمت فیھا األصول، وكما یظھر فھو أقرب ما یكون لعقد المزارعة (أو المساقاة). 

 
  ،الشراكة بین المزارعین: في ھذا النوع من التمویل، یتشارك المزارعون بینھم في المدخالت (أرض، بذور

تسام الغلة بینھم بحسب نسب المشاركة والعمل، وواضح أن ھذا النوع من التمویل عمل...)، على أن یتم اق
مشاركة (أو أحد أشكالھا من المزارعة والمغارسة والمساقاة). في بعض الحاالت، تحفز الدولة ھذا النوع من  

ى المتابعة العمل المشترك، من خالل جمعیات فالحیة، نظرا لما یحققھ من وفورات إنتاج، ویسھل القدرة عل 
 الدقیقة للمزارعین ودعمھم، وتوفیر التدریب والتمویل الرسمي والتأمین، وغیرھا من خدمات زراعیة.

 
 :التمویل الخارجي )د(
 

 ً ً   یعتبر استقطاب االستثمار األجنبي المباشر ھدفا ألي دولة بغرض تنشیط االقتصاد، لذلك سعت الجزائر   أساسیا
لتقدیم التحفیزات للمستثمرین األجانب في عدد من القطاعات لالستثمار فیھا، ومن بین تلك القطاعات الزراعة. ومع 

ثمار األجنبي ضئیلة جداً، على سبیل المثال، لم تتجاوز ذلك، ما تزال نسبة االستثمارات الزراعیة في إطار االست
القطاع الزراعي   للفترة  0.25نسبة االستثمارات األجنبیة في  المباشر  -2002% من إجمالي االستثمار األجنبي 

. وواضح أن ھذه النسبة ال تكاد تذكر، خاصة إذا ما قورنت بما یتوجھ من استثمارات أجنبیة نحو القطاعات  2017
% من قیمة االستثمارات األجنبیة المباشرة)  82ى (مثال تمثل حصة االستثمار في القطاع الصناعي نسبة  األخر

 ) 2020أوزال،  &(الماحي 
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 مصرفي التمویل ال(ب) 
 

المصرفي   التمویل  أو یأخذ  بطریقة  الدولة  طرف  من  مدعوم  مجملھ  في  سنرى  كما  وھو  عدیدة،  وصیغاً  أشكاالً 
، فالتمویل المصرفي  ینطوي على تحدیاتبأخرى، ذلك أن إخضاع تمویل القطاع الزراعي لمبادئ العمل المصرفي  

روف القائم على مبدأ األمان، قد ال یتوافق مع حساسیة ومخاطرة القطاع الزراعي الذي یعتبر عرضة للجوائح والظ
الطبیعیة كالفیضانات والجفاف وسوء اإلدارة، فضال عن المخاطر األخرى مثل بقیة المشاریع (أخطار االئتمان 
مثال). وبالنظر إلى حجم الدعم الذي تقدمھ الدول للقروض المصرفیة الموجھة للقطاع الزراعي، فإننا یمكن تقسیمھا 

ً قروض مدعومة بالكلیة من الدولة، وأخرى مدعومة  إلى  :جزئیا
 

 قروض مدعومة كلیة من الدولة: 
 

 ً من الدولة ھي تلك القروض التي تتولى فیھا الدولة دفع كل الفوائد المترتبة عن التمویل،   القروض المدعومة كلیا
شرط أن یلتزم المزارع (المتمول) بالسداد المنتظم للقرض. عادة ما تتولى الدولة الدعم الكلي للقروض الموسمیة 

 یل االستغالل، وقد سمتھا الجھات الرسمیة باسم التمویل الرفیق (من الرفق)، وھي نوعان: الھادفة لتمو
 

قرض   ھو  الرفیق)  ومربي   استثماري(قرض  األفراد  المزارعین  تمویل  ھدفھ  الدولة،  طرف  من  كلیة  مدعوم 
لعام   08-02(أنظر: المرسوم رقم  مجمعات اقتصادیة  تعاونیات أو  شكل  مین في  منظّ   واالمواشي، شرط أن یكون

مدة...)،  یمكن استخدامھ لتمویل اقتناء المدخالت الضروریة لعملیة اإلنتاج الزراعي (البذور، الشتائل، األس).  2008
لسنتین   تصل  سداد  بفترة  القرض  الحیوانات...یمتاز  وأعالف  واألدویة  والحیوانات  اإلنتاج،  وسائل  دون  واقتناء 

وتتولى الدولة (من خالل وزارة الفالحة) دفع الفوائد على القرض في حال التزم المزارع  الحاجة لمساھمة شخصیة،  
 فادة لمرة تالیة. بالسداد في المواعید، مع إعطائھ إمكانیة االست 

 
الدولة كذلك، لكنھ یھدف لتمویل المؤسسات  التحدي(قرض الرفیق   ) ھو قرض استغالل مدعوم كلیة من طرف 

تنشط في مجال  ات اقتصادیة أو تعاونیات، و شكل شركمنّظمة في  ال األفراد. یجب أن تكون المؤسسة  االقتصادیة  
الي، فإن ھدف ھذا التمویل وتقویة البنیة التحتیة للقطاع الفالحي . بالتوتخزینھا وتثمینھا  تحویل المنتجات الزراعیة

الصناعات  تمویل  عن  فضال  الفالحیة،  للمنتجات  والتوزیع  والجمع  التخزین  قدرات  تعزیز  في  یسھم  بما  ككل، 
 التحویلیة ودعم الصادرات. 

 
 ً  من الدولة:  قروض مدعومة جزئیا

 
 ً فإن الدولة تدعم بشكل جزئي القروض االستثماریة، حیث تتحمل  ،  إضافة للقروض المدعومة كلیة المذكورة سابقا

 جزءا من الفوائد نیابة عن المزارع (أو المؤسسة)، یشمل ھذا النوع من التمویل، التمویالت التالیة:
 
) ً في  شخاص الطبیعیین أو المعنویینیمنح لألمن طرف الدولة،  قرض التحدي) ھو قرض استثماري مدعوم جزئیا

إطار إنشاء مستثمرات فالحیة وحیوانیة جدیدة، أو مستثمرات قائمة على أراض زراعیة غیر مستغلة، التابعة لملكیة  
سنة، ویشترط فیھ مساھمة شخصیة تتراوح   15سنوات إلى   3یمتد أجل ھذا القرض من    خاصة أو ألمالك للدولة. 

 مشروع.% من تكلفة ال20% و10بین 
 

 ً من طرف الدولة، یمنح للمتعاملین في مجال تحویل،   (قرض التحدي الفدرالي) ھو قرض استثماري مدعوم جزئیا
 سنة، وتتحمل الدولة الفوائد للسنوات الخمس األولى.   15و   3تعبئة وتخزین المنتجات الزراعیة، تتراوح مدة السداد بین  

 
ً و  اإلیجار المالي ھ ، والتي تدخل  قرض بیع باإلیجار ھدفھ استئجار اآلالت الزراعیة ومعدات السقي المصنعة محلیا

ً بشكل مباشر في مشاریع االستثمار، وھو مدعّ  % من  4من طرف الدولة، حیث تتحمل الدول فائدة قدرھا    م جزئیا
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د اقتناؤھا، وتصل مدة اإلیجار % من تكلفة المعدات المرا100%، ویمكن أن یغطي التمویل  9.7كامل الفائدة المقدر  
 سنوات (بحسب نوع المعدات). 10إلى 

 
 التمویل غیر الرسمي  )(ج

 
التمویل غیر الرسمي ھو التمویل الذي یحصل علیھ المزارعون من خالل القنوات غیر الرسمیة، كالقروض المتبادلة  

.  م لتجار أو األقارب واألصدقاء وغیرھفیما بین المزارعین أو ما یحصلون علیھ من تسبیقات أو قروض مباشرة من ا
الكثیر من المزارعین الصغار  إنحیث  وبرغم عدم توفر إحصاءات عن حجم ھذا التمویل، إال أنھ قد یكون معتبراً 

 ً  وحدوداً  معینةً  إما ال یتمكنون من اللجوء إلى التمویل الرسمي أو التمویل المصرفي الذي یتطلب في العادة شروطا
منھم في تجنب    أو رغبةً   ،دنیا للمساحة الزراعیة ورأس المال المتوفر لدى المزارع قبل اتخاذ قرار منح التمویل

الرسمي، حیث   باحتیاجات  ا  إنالتمویل  یفي  الرسمي  اإلنتالتمویل غیر  دورة  التي   .جتمویل  للتمویالت  والمتتبع 
 یحصل علیھا المزارعون في إطار ھذا النوع من التمویل بالجزائر، یجد أنھ یأخذ األشكال التالیة: 

 
   سیتم الحصول  یتم في ھذه الطریقة دفع الثمن حاال مقابل المحصول الذي  :  إنتاجھ شراء المنتج الزراعي قبل

علیھ في تاریخ الحق، وھذه الطریقة تأخذ في بعض الحاالت عقد السلم (الذي سبق اإلشارة إلیھ) حیث یتم 
تسلیم ثمن الشراء حاال في مجلس البیع، وتحدید مواصفات المنتج الزراعي بدقة، وتاریخ التسلیم ومكانھ، غیر 

حدید المنتج بالمزرعة (أو الحقل)، وقد یترتب عنھ  أن معظم التطبیقات ال تراعي ضوابط السلم، حیث یتم ت
 بعض اإلشكاالت إذا تعرض المنتج للتلف نتیجة الجوائح. 

 
   بالحصول على أصول إنتاجیة (آالت إنتاج) أو بذور أو خدمات  االئتمان التجاري: في ھذه الحالة یقوم المزارع

في مدة محددة غالبا بعد تسویق  ج من األرض)  (سواء نقدا أو بجزء من الخارمقدما، على أن یتم سداد قیمتھا  
 المنتج الزراعي الذي استخدمت فیھا األصول، وكما یظھر فھو أقرب ما یكون لعقد المزارعة (أو المساقاة). 

 
  ،الشراكة بین المزارعین: في ھذا النوع من التمویل، یتشارك المزارعون بینھم في المدخالت (أرض، بذور

تسام الغلة بینھم بحسب نسب المشاركة والعمل، وواضح أن ھذا النوع من التمویل عمل...)، على أن یتم اق
مشاركة (أو أحد أشكالھا من المزارعة والمغارسة والمساقاة). في بعض الحاالت، تحفز الدولة ھذا النوع من  

ى المتابعة العمل المشترك، من خالل جمعیات فالحیة، نظرا لما یحققھ من وفورات إنتاج، ویسھل القدرة عل 
 الدقیقة للمزارعین ودعمھم، وتوفیر التدریب والتمویل الرسمي والتأمین، وغیرھا من خدمات زراعیة.

 
 :التمویل الخارجي )د(
 

 ً ً   یعتبر استقطاب االستثمار األجنبي المباشر ھدفا ألي دولة بغرض تنشیط االقتصاد، لذلك سعت الجزائر   أساسیا
لتقدیم التحفیزات للمستثمرین األجانب في عدد من القطاعات لالستثمار فیھا، ومن بین تلك القطاعات الزراعة. ومع 

ثمار األجنبي ضئیلة جداً، على سبیل المثال، لم تتجاوز ذلك، ما تزال نسبة االستثمارات الزراعیة في إطار االست
القطاع الزراعي   للفترة  0.25نسبة االستثمارات األجنبیة في  المباشر  -2002% من إجمالي االستثمار األجنبي 

. وواضح أن ھذه النسبة ال تكاد تذكر، خاصة إذا ما قورنت بما یتوجھ من استثمارات أجنبیة نحو القطاعات  2017
% من قیمة االستثمارات األجنبیة المباشرة)  82ى (مثال تمثل حصة االستثمار في القطاع الصناعي نسبة  األخر

 ) 2020أوزال،  &(الماحي 
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 مصرفي التمویل ال(ب) 
 

المصرفي   التمویل  أو یأخذ  بطریقة  الدولة  طرف  من  مدعوم  مجملھ  في  سنرى  كما  وھو  عدیدة،  وصیغاً  أشكاالً 
، فالتمویل المصرفي  ینطوي على تحدیاتبأخرى، ذلك أن إخضاع تمویل القطاع الزراعي لمبادئ العمل المصرفي  

روف القائم على مبدأ األمان، قد ال یتوافق مع حساسیة ومخاطرة القطاع الزراعي الذي یعتبر عرضة للجوائح والظ
الطبیعیة كالفیضانات والجفاف وسوء اإلدارة، فضال عن المخاطر األخرى مثل بقیة المشاریع (أخطار االئتمان 
مثال). وبالنظر إلى حجم الدعم الذي تقدمھ الدول للقروض المصرفیة الموجھة للقطاع الزراعي، فإننا یمكن تقسیمھا 

ً قروض مدعومة بالكلیة من الدولة، وأخرى مدعومة  إلى  :جزئیا
 

 قروض مدعومة كلیة من الدولة: 
 

 ً من الدولة ھي تلك القروض التي تتولى فیھا الدولة دفع كل الفوائد المترتبة عن التمویل،   القروض المدعومة كلیا
شرط أن یلتزم المزارع (المتمول) بالسداد المنتظم للقرض. عادة ما تتولى الدولة الدعم الكلي للقروض الموسمیة 

 یل االستغالل، وقد سمتھا الجھات الرسمیة باسم التمویل الرفیق (من الرفق)، وھي نوعان: الھادفة لتمو
 

قرض   ھو  الرفیق)  ومربي   استثماري(قرض  األفراد  المزارعین  تمویل  ھدفھ  الدولة،  طرف  من  كلیة  مدعوم 
لعام   08-02(أنظر: المرسوم رقم  مجمعات اقتصادیة  تعاونیات أو  شكل  مین في  منظّ   واالمواشي، شرط أن یكون

مدة...)،  یمكن استخدامھ لتمویل اقتناء المدخالت الضروریة لعملیة اإلنتاج الزراعي (البذور، الشتائل، األس).  2008
لسنتین   تصل  سداد  بفترة  القرض  الحیوانات...یمتاز  وأعالف  واألدویة  والحیوانات  اإلنتاج،  وسائل  دون  واقتناء 

وتتولى الدولة (من خالل وزارة الفالحة) دفع الفوائد على القرض في حال التزم المزارع  الحاجة لمساھمة شخصیة،  
 فادة لمرة تالیة. بالسداد في المواعید، مع إعطائھ إمكانیة االست 

 
الدولة كذلك، لكنھ یھدف لتمویل المؤسسات  التحدي(قرض الرفیق   ) ھو قرض استغالل مدعوم كلیة من طرف 

تنشط في مجال  ات اقتصادیة أو تعاونیات، و شكل شركمنّظمة في  ال األفراد. یجب أن تكون المؤسسة  االقتصادیة  
الي، فإن ھدف ھذا التمویل وتقویة البنیة التحتیة للقطاع الفالحي . بالتوتخزینھا وتثمینھا  تحویل المنتجات الزراعیة

الصناعات  تمویل  عن  فضال  الفالحیة،  للمنتجات  والتوزیع  والجمع  التخزین  قدرات  تعزیز  في  یسھم  بما  ككل، 
 التحویلیة ودعم الصادرات. 

 
 ً  من الدولة:  قروض مدعومة جزئیا

 
 ً فإن الدولة تدعم بشكل جزئي القروض االستثماریة، حیث تتحمل  ،  إضافة للقروض المدعومة كلیة المذكورة سابقا

 جزءا من الفوائد نیابة عن المزارع (أو المؤسسة)، یشمل ھذا النوع من التمویل، التمویالت التالیة:
 
) ً في  شخاص الطبیعیین أو المعنویینیمنح لألمن طرف الدولة،  قرض التحدي) ھو قرض استثماري مدعوم جزئیا

إطار إنشاء مستثمرات فالحیة وحیوانیة جدیدة، أو مستثمرات قائمة على أراض زراعیة غیر مستغلة، التابعة لملكیة  
سنة، ویشترط فیھ مساھمة شخصیة تتراوح   15سنوات إلى   3یمتد أجل ھذا القرض من    خاصة أو ألمالك للدولة. 

 مشروع.% من تكلفة ال20% و10بین 
 

 ً من طرف الدولة، یمنح للمتعاملین في مجال تحویل،   (قرض التحدي الفدرالي) ھو قرض استثماري مدعوم جزئیا
 سنة، وتتحمل الدولة الفوائد للسنوات الخمس األولى.   15و   3تعبئة وتخزین المنتجات الزراعیة، تتراوح مدة السداد بین  

 
ً و  اإلیجار المالي ھ ، والتي تدخل  قرض بیع باإلیجار ھدفھ استئجار اآلالت الزراعیة ومعدات السقي المصنعة محلیا

ً بشكل مباشر في مشاریع االستثمار، وھو مدعّ  % من  4من طرف الدولة، حیث تتحمل الدول فائدة قدرھا    م جزئیا
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الزراعات البعلیة، وھي أكثر مالءمة ألراضي الشمال الغربي من البالد، التي تنمو فیھا الحبوب والزیتون   .3
 .لحمراء واأللبان ومشتقاتھاوالبقولیات، وفیھا مزارع المواشي المنتجة للّحوم ا

 ) بعض األرقام األساسیة للقطاع الزراعي بالمغرب:5یوضح الجدول (
 

 . بعض األرقام األساسیة للقطاع الزراعي بالمغرب 5جدول رقم   

 القیمة أو النسبة البند
 % 20و 13ما بین  المساھمة في الناتج الداخلي الخام 

 % من فرص الشغل 40 مناصب العمل 
 % من السكان القرویین.74.5مصدر دخل لنسبة  الدخل لألسر

 % من القیمة اإلجمالیة)11ملیار یورو ( 1.8 الصادرات
  أرقام االكتفاء الغذائي

 %100 الحلیب واللحوم 
 %100 الخضروات 

 %60 الحبوب
 %43 السكر

 ملیون ھكتار مسقیة   1.6ملیون ھكتار منھا  8.7 المساحات الصالحة للزراعة 
 )2021كة المغربیة) (ل(المم والغاباتوزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  المصدر: 

 
حقق قطاع الصید والمیاه والغابات ومحاربة التعریة إنجازات عملیة ساھمت في تشجیع قطاع الصید والمحافظة  

 :على المیاه ومحاربة التعریة
 
   األراضي بالمناطق  من سدود الترسیب للحد من تدھور    3م  100.000معالجة مجاري السیول ببناء ما یناھز

 .ھكتار 24.000الجبلیة على مساحة 
  كلم من الحواجز ضد الكثبان الساحلیة 20ھكتار وإنجاز  1.200تثبیت الكثبان الرملیة على مساحة. 
   أشجار    شجرة مثمرة (خاصةً   140.000خلیة نحل وما یقارب    3.000فرن محسن و  2.500توزیع حوالي

 .الزیتون واللوز)
 ملیون من صغار األسماك حیث    23ي المیاه القاریة، فقد بلغ عدد األسماك المنتجة أزید من  أما بشأن الصید ف

 .وسط مائي 51تم استزراع 
   ھكتار، كما وصل عدد القناصین األجانب    800.000لمنظمي القنص السیاحي حوالي    المؤجرةبلغت المساحة

 قناص سائح.  3.000إلى ما یقرب من 
 ) أنواع من ذوات 7وضع وتنفیذ مخططات عمل إلعادة إدخال األنواع المھددة باالنقراض في بیئتھا الطبیعیة 

 .أنواع من الطیور) 5الحوافر و
   منتزھات وطنیة. كما تم التوقیع على اتفاقیة شراكة مع الشركة   9تعزیز وتطویر السیاحة البیئیة من خالل تھیئة

 .المغربیة للھندسة السیاحیة
 االستراتیج لتنزیل  نموذجي  اختیاره كمنتزه  تم  الذي  الوطني إلفران،  للمنتزه  السیاحي  التھیئة  یة  إعداد ملف 

 .2030-2020الجدیدة غابات المغرب 
 
 تمویل القطاع الزراعي بالمغرب: . 2.3.5

 
في مجال التمویل، سواء عبر    كبیرة  تیعد االستثمار في صلب معادلة التنمیة الفالحیة، حیث تبذل الدولة مجھودا

ل تعبئة قروض وھبات  المیزانیة العامة أو عبر الحسابات الخاصة. ویتم دعم ھذا المجھود المالي للدولة من خال
الھیئات الوطنیة والدولیة المانحة، المنخرطة بشكل كبیر في تنفیذ االستراتیجیة الفالحیة. تنضاف إلى ذلك تمویالت  
الجید  بالمناخ  والمدعومة  الخواص،  والمستثمرین  الفالحین  مساھمة  خالل  من  تعبئتھا  تتم  التي  الخاص  القطاع 

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  36 صفحة 

 آفاق التمویل اإلسالمي للقطاع الزراعي بالجزائر: . 4.2.5
 

بنك إسالمي وھو بنك البركة وإلى غایة ظھور أول  ،  لم یكن للتمویل اإلسالمي أي دور في تمویل االقتصاد بالجزائر
لینضم إلیھ بنك السالم الجزائر. ومع أن البنكین قد اجتھدا    2008إلى غایة    . واستمر البنك وحیداً 1990الجزائر عام  

%  3في الحصول على حصة من السوق المصرفیة الجزائریة، إال أن حصتھما لم تتجاوز في أحسن األحوال نسبة  
 من حجم القطاع المصرفي.  

 
صدر أول قانون للبنوك التشاركیة (اإلسالمیة)، یتیح للبنوك التقلیدیة العاملة بالجزائر تقدیم   2020ع بدایة عام  وم

لكن    عن حجم التمویالت المتجھة نحو قطاع الزراعي،  دقیقة  بیانات  اآلن  خدمات التمویل اإلسالمي. ال تتوفر إلى
الم التمویل اإلسالمي في تمویلمن  القطاع الزراعي ال یخضع فقط آللیة السوق، بل یتطلب    ؤكد أن تفعیل دور 

 تدخالً فاعالً من الدولة.  
 

ھناك جزئیة مھمة ال بد من اإلشارة إلیھا تتعلق بالتمویل غیر الرسمي للقطاع الزراعي والذي سبق عرضھ. تظھر 
قة شراء المنتج الزراعي  من صیغ التمویل اإلسالمي، على سبیل المثال، تقترب طری  التطبیقات أنھا تقترب كثیراً 

 ً في تلك العقود وھو    ومؤثراً   واحداً   قبل إنتاجھ من عقد السلم، غیر أن المتتبع لمعظم تطبیقات تلك العقود یجد اختالفا
منتج زراعي لمزرعة معینة، ما یجعلھا تبتعد عن عقد السلم القائم على بیع شيء موصوف ال    ع أنھا تقوم على بی

كذلك، تقترب الشراكة بین المزارعین وأسلوب االئتمان التجاري من عقود معینة.  على إنتاج منطقة أو مزرعة  
برغم أھمیة التمویل غیر الرسمي على مستوى القطاع ككل، إال أنھ على مستوى  المشاركة والمزارعة والمساقاة. و

مصدراً  یعتبر  الفرد)  المزارع  فالممولون یتحولون من  غیر مضمون  الجزئي (مستوى  مزارع آلخر بناء على ، 
في الحقیقة أن ھذا التحدي ینتج وغیرھا.    ،عوامل كثیرة كالتكلفة والربح المتوقع، وطبیعة المنتج، ومتطلبات السوق

تمثل نسبة معتبرة من    تم بشكل غیر رسميالتي ت  ھذا النوع من العقودعنھ فرصة كبیرة وھي االستفادة من كون  
ت خالل  من  الزراعي،  القطاع  البنوك تمویل  قانون  وبرغم صدور  متخصصة.  مالیة  مؤسسات  طرف  من  بنیھا 

التشاركیة المحدد للعقود الممكن استخدامھا من طرف البنوك والتي من بینھا عقود السلم والمشاركات، إال أن تجربة  
یكون ھو الطریقة السودان تظھر أن استخدام تلك العقود على مستوى البنوك التجاریة (التقلیدیة أو اإلسالمیة) قد ال  

 . المثلى لتبني ھذه العقود
 

 : تجربة المغرب. 3.5
 

تَعتبر المملكة المغربیة الفالحة دعامة أساسیة لتنمیة البلد، وتتجلى أھمیتھا في كون القطاع الفالحي یسھم في تكوین  
  1.5للدخل لحوالي  الناتج الداخلي الخام، وفي خلق فرص العمل، حیث تظل الفالحة أھم مشغل ومصدر أساسي  

الغذائیة إحدى دعامات االقتصاد، بقیمة إنتاجیة تبلغ   ملیار درھم   110ملیون فالح، كما یشكل قطاع الصناعات 
% من فرص  12عن  % من الناتج الداخلي الخام، فضالً 5% من القیمة المضافة وبنسبة 30مغربي، ویسھم بنسبة 

 العمل القارة.
 

 ب: األھمیة والدور القطاع الزراعي بالمغر. 1.3.5
 

 تتوّزع الزراعة المغربیة على ثالثة أنواع رئیسیة ھي:
 
المزارع الحدیثة الخاصة، المرویّة، ذات رأس مال كبیر، وھي غالباً مخّصصة للتصدیر ویُراوح إنتاجھا بین  .1

 . الفاكھة والُخضر
ویتمحور إنتاجھا في مجال األلبان ومحاصیل زراعات حول مناطق السدود، المعاد تنظیمھا على نطاق واسع،  ال .2

 السكر والبذور والفواكھ والُخضر وھي موّجھة إلى السوق المحلي بشكل أساسي.
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 42 من  37 صفحة 

الزراعات البعلیة، وھي أكثر مالءمة ألراضي الشمال الغربي من البالد، التي تنمو فیھا الحبوب والزیتون   .3
 .لحمراء واأللبان ومشتقاتھاوالبقولیات، وفیھا مزارع المواشي المنتجة للّحوم ا

 ) بعض األرقام األساسیة للقطاع الزراعي بالمغرب:5یوضح الجدول (
 

 . بعض األرقام األساسیة للقطاع الزراعي بالمغرب 5جدول رقم   

 القیمة أو النسبة البند
 % 20و 13ما بین  المساھمة في الناتج الداخلي الخام 

 % من فرص الشغل 40 مناصب العمل 
 % من السكان القرویین.74.5مصدر دخل لنسبة  الدخل لألسر

 % من القیمة اإلجمالیة)11ملیار یورو ( 1.8 الصادرات
  أرقام االكتفاء الغذائي

 %100 الحلیب واللحوم 
 %100 الخضروات 

 %60 الحبوب
 %43 السكر

 ملیون ھكتار مسقیة   1.6ملیون ھكتار منھا  8.7 المساحات الصالحة للزراعة 
 )2021كة المغربیة) (ل(المم والغاباتوزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  المصدر: 

 
حقق قطاع الصید والمیاه والغابات ومحاربة التعریة إنجازات عملیة ساھمت في تشجیع قطاع الصید والمحافظة  

 :على المیاه ومحاربة التعریة
 
   األراضي بالمناطق  من سدود الترسیب للحد من تدھور    3م  100.000معالجة مجاري السیول ببناء ما یناھز

 .ھكتار 24.000الجبلیة على مساحة 
  كلم من الحواجز ضد الكثبان الساحلیة 20ھكتار وإنجاز  1.200تثبیت الكثبان الرملیة على مساحة. 
   أشجار    شجرة مثمرة (خاصةً   140.000خلیة نحل وما یقارب    3.000فرن محسن و  2.500توزیع حوالي

 .الزیتون واللوز)
 ملیون من صغار األسماك حیث    23ي المیاه القاریة، فقد بلغ عدد األسماك المنتجة أزید من  أما بشأن الصید ف

 .وسط مائي 51تم استزراع 
   ھكتار، كما وصل عدد القناصین األجانب    800.000لمنظمي القنص السیاحي حوالي    المؤجرةبلغت المساحة

 قناص سائح.  3.000إلى ما یقرب من 
 ) أنواع من ذوات 7وضع وتنفیذ مخططات عمل إلعادة إدخال األنواع المھددة باالنقراض في بیئتھا الطبیعیة 

 .أنواع من الطیور) 5الحوافر و
   منتزھات وطنیة. كما تم التوقیع على اتفاقیة شراكة مع الشركة   9تعزیز وتطویر السیاحة البیئیة من خالل تھیئة

 .المغربیة للھندسة السیاحیة
 االستراتیج لتنزیل  نموذجي  اختیاره كمنتزه  تم  الذي  الوطني إلفران،  للمنتزه  السیاحي  التھیئة  یة  إعداد ملف 

 .2030-2020الجدیدة غابات المغرب 
 
 تمویل القطاع الزراعي بالمغرب: . 2.3.5

 
في مجال التمویل، سواء عبر    كبیرة  تیعد االستثمار في صلب معادلة التنمیة الفالحیة، حیث تبذل الدولة مجھودا

ل تعبئة قروض وھبات  المیزانیة العامة أو عبر الحسابات الخاصة. ویتم دعم ھذا المجھود المالي للدولة من خال
الھیئات الوطنیة والدولیة المانحة، المنخرطة بشكل كبیر في تنفیذ االستراتیجیة الفالحیة. تنضاف إلى ذلك تمویالت  
الجید  بالمناخ  والمدعومة  الخواص،  والمستثمرین  الفالحین  مساھمة  خالل  من  تعبئتھا  تتم  التي  الخاص  القطاع 

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  36 صفحة 

 آفاق التمویل اإلسالمي للقطاع الزراعي بالجزائر: . 4.2.5
 

بنك إسالمي وھو بنك البركة وإلى غایة ظھور أول  ،  لم یكن للتمویل اإلسالمي أي دور في تمویل االقتصاد بالجزائر
لینضم إلیھ بنك السالم الجزائر. ومع أن البنكین قد اجتھدا    2008إلى غایة    . واستمر البنك وحیداً 1990الجزائر عام  

%  3في الحصول على حصة من السوق المصرفیة الجزائریة، إال أن حصتھما لم تتجاوز في أحسن األحوال نسبة  
 من حجم القطاع المصرفي.  

 
صدر أول قانون للبنوك التشاركیة (اإلسالمیة)، یتیح للبنوك التقلیدیة العاملة بالجزائر تقدیم   2020ع بدایة عام  وم

لكن    عن حجم التمویالت المتجھة نحو قطاع الزراعي،  دقیقة  بیانات  اآلن  خدمات التمویل اإلسالمي. ال تتوفر إلى
الم التمویل اإلسالمي في تمویلمن  القطاع الزراعي ال یخضع فقط آللیة السوق، بل یتطلب    ؤكد أن تفعیل دور 

 تدخالً فاعالً من الدولة.  
 

ھناك جزئیة مھمة ال بد من اإلشارة إلیھا تتعلق بالتمویل غیر الرسمي للقطاع الزراعي والذي سبق عرضھ. تظھر 
قة شراء المنتج الزراعي  من صیغ التمویل اإلسالمي، على سبیل المثال، تقترب طری  التطبیقات أنھا تقترب كثیراً 

 ً في تلك العقود وھو    ومؤثراً   واحداً   قبل إنتاجھ من عقد السلم، غیر أن المتتبع لمعظم تطبیقات تلك العقود یجد اختالفا
منتج زراعي لمزرعة معینة، ما یجعلھا تبتعد عن عقد السلم القائم على بیع شيء موصوف ال    ع أنھا تقوم على بی

كذلك، تقترب الشراكة بین المزارعین وأسلوب االئتمان التجاري من عقود معینة.  على إنتاج منطقة أو مزرعة  
برغم أھمیة التمویل غیر الرسمي على مستوى القطاع ككل، إال أنھ على مستوى  المشاركة والمزارعة والمساقاة. و

مصدراً  یعتبر  الفرد)  المزارع  فالممولون یتحولون من  غیر مضمون  الجزئي (مستوى  مزارع آلخر بناء على ، 
في الحقیقة أن ھذا التحدي ینتج وغیرھا.    ،عوامل كثیرة كالتكلفة والربح المتوقع، وطبیعة المنتج، ومتطلبات السوق

تمثل نسبة معتبرة من    تم بشكل غیر رسميالتي ت  ھذا النوع من العقودعنھ فرصة كبیرة وھي االستفادة من كون  
ت خالل  من  الزراعي،  القطاع  البنوك تمویل  قانون  وبرغم صدور  متخصصة.  مالیة  مؤسسات  طرف  من  بنیھا 

التشاركیة المحدد للعقود الممكن استخدامھا من طرف البنوك والتي من بینھا عقود السلم والمشاركات، إال أن تجربة  
یكون ھو الطریقة السودان تظھر أن استخدام تلك العقود على مستوى البنوك التجاریة (التقلیدیة أو اإلسالمیة) قد ال  

 . المثلى لتبني ھذه العقود
 

 : تجربة المغرب. 3.5
 

تَعتبر المملكة المغربیة الفالحة دعامة أساسیة لتنمیة البلد، وتتجلى أھمیتھا في كون القطاع الفالحي یسھم في تكوین  
  1.5للدخل لحوالي  الناتج الداخلي الخام، وفي خلق فرص العمل، حیث تظل الفالحة أھم مشغل ومصدر أساسي  

الغذائیة إحدى دعامات االقتصاد، بقیمة إنتاجیة تبلغ   ملیار درھم   110ملیون فالح، كما یشكل قطاع الصناعات 
% من فرص  12عن  % من الناتج الداخلي الخام، فضالً 5% من القیمة المضافة وبنسبة 30مغربي، ویسھم بنسبة 

 العمل القارة.
 

 ب: األھمیة والدور القطاع الزراعي بالمغر. 1.3.5
 

 تتوّزع الزراعة المغربیة على ثالثة أنواع رئیسیة ھي:
 
المزارع الحدیثة الخاصة، المرویّة، ذات رأس مال كبیر، وھي غالباً مخّصصة للتصدیر ویُراوح إنتاجھا بین  .1

 . الفاكھة والُخضر
ویتمحور إنتاجھا في مجال األلبان ومحاصیل زراعات حول مناطق السدود، المعاد تنظیمھا على نطاق واسع،  ال .2

 السكر والبذور والفواكھ والُخضر وھي موّجھة إلى السوق المحلي بشكل أساسي.
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  :؛56الري وتھیئة المجال الفالحي% 
  :؛ 32تنمیة سالسل اإلنتاج% 
  ؛ 8المجال القروي والمناطق الجبلیة:تنمیة% 
   :3مشاریع التكیف مع تغیر المناخ % 

 
 : الشراكة بین القطاعین العام والخاص(ج) 

 
 ً ً   تعتبر الشراكة بین القطاعین العام والخاص من اآللیات الحدیثة نسبیا  في تمویل البنیة التحتیة بالدول النامیة عموما

بر بحق إحدى البدائل الممكنة لالستدانة أو االعتماد على الموارد الذاتیة، والدول العربیة على وجھ الخصوص، وتعت
میزة الشراكة بین القطاعین العام والخاص أن المشروعات وھي تصلح بشكل خاص في مشروعات البینة التحتیة.  

 ً ییر التجاریة في نماذج )، إال أنھا تخضع للمعا الممولة والمنجزة برغم كونھا مشروعات للصالح العام (بنیة تحتیة غالبا
عن اعتماد   باإلدارة والتسییر، فضالً   بالتنفیذ والتشیید، وانتھاءً   من مرحلة دراسة جدوى المشروع، مروراً   عملھا بدءاً 

وھو ما یجعلھا تعمل بكفاءة تضاھي ،  الشفافیة والشراكة اإلیجابیة بین األطراف ى  آلیات واضحة للحوكمة المبنیة عل 
یجعل عملیات تسعیر الخدمات وتسویقھا یتم على أساس سلیم، ما یضمن جودة الخدمات و   قطاع األعمال التجاریة، 

على ذلك، استفادت المملكة المقدمة والصیانة المستمرة وبالتالي رضا المستدفین من تلك السلع أو الخدمات العامة.  
لیة للفاعلین من القطاع الخاص لتسخیرھا في المغربیة من ھذه اآللیة من أجل تعبئة الخبرات والمھارات والقدرات الما 

المجال الفالحي. شمل ھذا النوع من الشراكة مشاریع مھمة في مجاالت الري، واألراضي الفالحیة، إضافة إلى ما 
 ة.البرامج المبرمة بالنسبة للصناعات الغذائیة واألقطاب الفالحیة الجدید - یتعلق بالعقود 

 
) بھدف رفع جودة الخدمات وتطویر فعالیتھا لصالح  2009شراكة كامل في مجال الري (عام  عملیا تم تنفیذ برنامج  

الدولة في   التي تتحملھا  التكلفة  للمشاریع، فضال عن تخفیف  المائیة والطاقیة  النجاعة  الفالحین وبغرض تحسین 
مشاریع الشراكة بین القطاعین  إنجاز العدید من  ، وقد تم  مجال إنجاز البنیات التحتیة للري واستغاللھا وصیانتھا

العام والخاص لمواكبة االستراتیجیة المتبعة لتنمیة القطاع الفالحي بالمغرب. وھمت ھذه المشاریع مساحة إجمالیة 
ھكتار في طور    20  000ھكتار من بینھا (الكردان وأزمور)، وتوجد    13000ز  ھكتار، تم تجھی  68000ز  تناھ

ھكتار في طور الدراسة (قدوسة والغرب). وفي إطار إنجاز المشاریع األربعة   35000واإلنجاز (شتوكة ودكالة) 
أبرمت  والتي  ودكالة،  وأزمور  وشتوكة  الكردان  وھي  الري،  مجال  في  والخاص  العام  القطاعین  بین  للشراكة 

ملیار    3ص فیھا  ملیار درھم، بلغت مساھمة القطاع الخا  7,8االتفاقیات المتعلقة بھا، تم االلتزام باستثمارات ناھزت  
 .درھم (خواص وفالحین)

 
 :الخطة االستراتیجیة للزراعة. 3.3.5

 
تعتمد   ، لتنمیة القطاع الفالحي   متكاملة استراتیجیة  بغرض تعزیز وتطویر القطاع الفالحي، وضعت المملكة المغربیة  

باإلضافة   ، استراتیجیة مخطط المغرب األخضر على تعزیز المكتسبات واإلنجازات التي تم تحقیقھا في إطار  أساساً  
تحدد الرؤیة اإلستراتیجیة الجدیدة   لى الطموحات الجدیدة الناتجة عن التغیرات في السیاق االقتصادي الوطني والدولي. إ 

، التوجھات الرئیسیة ومحاور 2020، التي تم إطالقھا في فبرایر  ) 2030- 2020الجیل األخضر  ( للقطاع الفالحي  
اإلصالحات وتتماشى االستراتیجیة الجدیدة مع    . 2030فق  أ   للقطاع الفالحي خالل السنوات العشر القادمة أي في التنمیة  

ا  ذلك  في  بما  المغربیة،  المملكة  باشرتھا  التي  الھیكلیة  للمیاه،  االقتصادیة  الوطنیة  لدعم و لخطة  المندمج  البرنامج 
إلى تحسین أداء   2030تھدف االستراتیجیة في أفق  .  غیرھا ، و خارطة الطریق لتطویر التكوین المھني، والمقاوالت 

ومضاعفة    ، ملیار درھم   250إلى    200وتنافسیة القطاع الفالحي من خالل مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفالحي لیبلغ  
ً   60إلى    50قیمة الصادرات لتصل ما بین   ، ألف فرصة شغل جدیدة   350إحداث أكثر من    مع  ، ملیار درھم سنویا

من خالل ركیزتھا األولى إلى إحداث جیل   األخضر تسعى استراتیجیة الجیل    كذلك،   . تحسین ظروف عیش الفالحین و 
ألف أسرة ضمن ھذه الطبقة    690وتثبیت  ،  ألف أسرة جدیدة   400إلى    350جدید من الطبقة الوسطى لما یقرب من  
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ط البنوك الكبرى الشریكة عبر اتفاقیات تعبئة التمویالت. یشمل تمویل القطاع  لالستثمار في القطاع، وكذلك انخرا
 الزراعي بالمغرب ثالث مصادر رئیسة ھي:

 
 التمویل الحكومي (العمومي): (أ) 

 
القرویة والمیاه   البحري والتنمیة  الفالحة والصید  الدولة، وضعت وزارة  المقدمة من طرف  التمویالت  في إطار 
والغابات مسطرة إلعداد المیزانیة وذلك في انسجام تام مع إصالحات المیزانیة التي أطلقتھا الدولة. وتتضمن ھذه  

 .المسطرة جمیع القواعد واألحكام الواجب اتباعھا عند صیاغة مقترحات المیزانیة المتعلقة ببرامج العمل المعتمدة
 

البرمجة الجیدة لالستثمارات، تم اعتماد إطار مبتكر لتمویل االستثمارات العمومیة ارتكز خالل    من أجل ضمان 
على منظور متعدد السنوات من خالل االتفاقیة اإلطار للتمویل المبرمة مع وزارة    2015و  2009الفترة ما بین  

، أصبح التمویل العمومي یستند  2015سنة    االقتصاد والمالیة وإصالح اإلدارة. منذ إصدار القانون التنظیمي للمالیة
على مقاربة جدیدة. وتمكن البرمجة المتحركة على ثالث سنوات من األخذ بعین االعتبار اإلمكانیات المالیة للدولة  

ً ومستوى تقدم المشاریع االستثماریة الجاریة. ویتم تحیین البرنامج  مسطرة  ، لكي یعكس بشكل جید األھداف السنویا
 .على مستوى المخططات الفالحیة الجھویة

في إطار التوجھ لتحفیز وتشجیع االستثمار الخاص، تم تركیز دور صندوق التنمیة الفالحیة على مبدأ االستھداف 
 في تقدیم المساعدات بما یستجیب للتوجھات االستراتیجیة التالیة:

 
 العقود األولویة، موضوع  ذات  اإلنتاج  التنظیمات  ا-استھداف سالسل  الوزارة ومختلف  بین  المبرمة  لبرامج 

 . المھنیة
 مواكبة البرنامج الوطني القتصاد میاه الري. 
 تسھیل ولوج جمیع الفالحین إلى المساعدات من خالل نظام شمولي جامع. 
 تعزیز نظام حكامة ومراقبة المساعدات . 
  الدولةترشید االستثمارات الممكنة من االستفادة من مساعدات . 
 تشجیع التجمیع . 

 
 التمویل الخارجي: (ب) 

 
سنة من إطالق االستراتیجیة الفالحیة "مخطط المغرب األخضر"، تمكنت الفالحة المغربیة من االنخراط   11بعد  

لة، في مسار واعد للتنمیة. تم دعم ومواكبة ھذه الدینامیة في مختلف مراحلھا من طرف العدید من الھیئات   الممِوّ
غیر مسبوق   ل تطوراً وذلك عبر تمویل المشاریع االستثماریة المھیكلة ودعم اإلصالحات الھیكلیة. الشيء الذي شكّ 

إضافة إلى صندوق الحسن الثاني للتنمیة، ساھمت    .لعالقات التعاون بین وزارة الفالحة والشركاء المالیین الدولیین
االسترات  21 تنفیذ  في  دولیة  الفالحیة. ومنظمة مانحة  الفترة  فرت  یجیة  اإلطار خالل  في ھذا  المبرمة  االتفاقیات 

ملیار درھم، وھو مبلغ یعكس أھمیة التمویالت الخارجیة كمصدر لتمویل االستثمارات    35,9حوالي    2008-2019
مثلت    .یوفرھاالعمومیة واألھمیة التي تولیھا الھیئات الممولة والمانحة للقطاع الفالحي وللفرص االستثماریة التي  

ملیار درھم (قطر، برنامج تحدي   13,8% من مبالغ التمویالت الخارجیة، أي    38,5ھبات المانحین الدولیین حصة  
ملیار درھم (البنك    22,1األلفیة، االتحاد األوروبي…). فیما بلغت القروض التي تمت تعبئتھا خالل ھذه الفترة  

وروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي الدولي، البنك اإلفریقي للتنمیة، البنك األ
ویبرز تطور التمویالت الخارجیة االھتمام الكبیر الذي یولیھ الممولون والمانحون للقطاع. وقد مكنت    .واالجتماعي)

اتیجیة. وغطت  ھذه التمویالت من تمویل المشاریع الكبرى والبرامج الفالحیة وساھمت في تحقیق أھداف االستر
البرامج الممولة من طرف الھیئات الممولة كل جوانب االستراتیجیة الفالحیة وھمت غالبیة جھات المملكة. ویأتي  

 الخارجیة:على رأس األوراش التي استفادت بشكل كبیر من االستثمارات 
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  :؛56الري وتھیئة المجال الفالحي% 
  :؛ 32تنمیة سالسل اإلنتاج% 
  ؛ 8المجال القروي والمناطق الجبلیة:تنمیة% 
   :3مشاریع التكیف مع تغیر المناخ % 

 
 : الشراكة بین القطاعین العام والخاص(ج) 

 
 ً ً   تعتبر الشراكة بین القطاعین العام والخاص من اآللیات الحدیثة نسبیا  في تمویل البنیة التحتیة بالدول النامیة عموما

بر بحق إحدى البدائل الممكنة لالستدانة أو االعتماد على الموارد الذاتیة، والدول العربیة على وجھ الخصوص، وتعت
میزة الشراكة بین القطاعین العام والخاص أن المشروعات وھي تصلح بشكل خاص في مشروعات البینة التحتیة.  

 ً ییر التجاریة في نماذج )، إال أنھا تخضع للمعا الممولة والمنجزة برغم كونھا مشروعات للصالح العام (بنیة تحتیة غالبا
عن اعتماد   باإلدارة والتسییر، فضالً   بالتنفیذ والتشیید، وانتھاءً   من مرحلة دراسة جدوى المشروع، مروراً   عملھا بدءاً 

وھو ما یجعلھا تعمل بكفاءة تضاھي ،  الشفافیة والشراكة اإلیجابیة بین األطراف ى  آلیات واضحة للحوكمة المبنیة عل 
یجعل عملیات تسعیر الخدمات وتسویقھا یتم على أساس سلیم، ما یضمن جودة الخدمات و   قطاع األعمال التجاریة، 

على ذلك، استفادت المملكة المقدمة والصیانة المستمرة وبالتالي رضا المستدفین من تلك السلع أو الخدمات العامة.  
لیة للفاعلین من القطاع الخاص لتسخیرھا في المغربیة من ھذه اآللیة من أجل تعبئة الخبرات والمھارات والقدرات الما 

المجال الفالحي. شمل ھذا النوع من الشراكة مشاریع مھمة في مجاالت الري، واألراضي الفالحیة، إضافة إلى ما 
 ة.البرامج المبرمة بالنسبة للصناعات الغذائیة واألقطاب الفالحیة الجدید - یتعلق بالعقود 

 
) بھدف رفع جودة الخدمات وتطویر فعالیتھا لصالح  2009شراكة كامل في مجال الري (عام  عملیا تم تنفیذ برنامج  

الدولة في   التي تتحملھا  التكلفة  للمشاریع، فضال عن تخفیف  المائیة والطاقیة  النجاعة  الفالحین وبغرض تحسین 
مشاریع الشراكة بین القطاعین  إنجاز العدید من  ، وقد تم  مجال إنجاز البنیات التحتیة للري واستغاللھا وصیانتھا

العام والخاص لمواكبة االستراتیجیة المتبعة لتنمیة القطاع الفالحي بالمغرب. وھمت ھذه المشاریع مساحة إجمالیة 
ھكتار في طور    20  000ھكتار من بینھا (الكردان وأزمور)، وتوجد    13000ز  ھكتار، تم تجھی  68000ز  تناھ

ھكتار في طور الدراسة (قدوسة والغرب). وفي إطار إنجاز المشاریع األربعة   35000واإلنجاز (شتوكة ودكالة) 
أبرمت  والتي  ودكالة،  وأزمور  وشتوكة  الكردان  وھي  الري،  مجال  في  والخاص  العام  القطاعین  بین  للشراكة 

ملیار    3ص فیھا  ملیار درھم، بلغت مساھمة القطاع الخا  7,8االتفاقیات المتعلقة بھا، تم االلتزام باستثمارات ناھزت  
 .درھم (خواص وفالحین)

 
 :الخطة االستراتیجیة للزراعة. 3.3.5

 
تعتمد   ، لتنمیة القطاع الفالحي   متكاملة استراتیجیة  بغرض تعزیز وتطویر القطاع الفالحي، وضعت المملكة المغربیة  

باإلضافة   ، استراتیجیة مخطط المغرب األخضر على تعزیز المكتسبات واإلنجازات التي تم تحقیقھا في إطار  أساساً  
تحدد الرؤیة اإلستراتیجیة الجدیدة   لى الطموحات الجدیدة الناتجة عن التغیرات في السیاق االقتصادي الوطني والدولي. إ 

، التوجھات الرئیسیة ومحاور 2020، التي تم إطالقھا في فبرایر  ) 2030- 2020الجیل األخضر  ( للقطاع الفالحي  
اإلصالحات وتتماشى االستراتیجیة الجدیدة مع    . 2030فق  أ   للقطاع الفالحي خالل السنوات العشر القادمة أي في التنمیة  

ا  ذلك  في  بما  المغربیة،  المملكة  باشرتھا  التي  الھیكلیة  للمیاه،  االقتصادیة  الوطنیة  لدعم و لخطة  المندمج  البرنامج 
إلى تحسین أداء   2030تھدف االستراتیجیة في أفق  .  غیرھا ، و خارطة الطریق لتطویر التكوین المھني، والمقاوالت 

ومضاعفة    ، ملیار درھم   250إلى    200وتنافسیة القطاع الفالحي من خالل مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفالحي لیبلغ  
ً   60إلى    50قیمة الصادرات لتصل ما بین   ، ألف فرصة شغل جدیدة   350إحداث أكثر من    مع  ، ملیار درھم سنویا

من خالل ركیزتھا األولى إلى إحداث جیل   األخضر تسعى استراتیجیة الجیل    كذلك،   . تحسین ظروف عیش الفالحین و 
ألف أسرة ضمن ھذه الطبقة    690وتثبیت  ،  ألف أسرة جدیدة   400إلى    350جدید من الطبقة الوسطى لما یقرب من  
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ط البنوك الكبرى الشریكة عبر اتفاقیات تعبئة التمویالت. یشمل تمویل القطاع  لالستثمار في القطاع، وكذلك انخرا
 الزراعي بالمغرب ثالث مصادر رئیسة ھي:

 
 التمویل الحكومي (العمومي): (أ) 

 
القرویة والمیاه   البحري والتنمیة  الفالحة والصید  الدولة، وضعت وزارة  المقدمة من طرف  التمویالت  في إطار 
والغابات مسطرة إلعداد المیزانیة وذلك في انسجام تام مع إصالحات المیزانیة التي أطلقتھا الدولة. وتتضمن ھذه  

 .المسطرة جمیع القواعد واألحكام الواجب اتباعھا عند صیاغة مقترحات المیزانیة المتعلقة ببرامج العمل المعتمدة
 

البرمجة الجیدة لالستثمارات، تم اعتماد إطار مبتكر لتمویل االستثمارات العمومیة ارتكز خالل    من أجل ضمان 
على منظور متعدد السنوات من خالل االتفاقیة اإلطار للتمویل المبرمة مع وزارة    2015و  2009الفترة ما بین  

، أصبح التمویل العمومي یستند  2015سنة    االقتصاد والمالیة وإصالح اإلدارة. منذ إصدار القانون التنظیمي للمالیة
على مقاربة جدیدة. وتمكن البرمجة المتحركة على ثالث سنوات من األخذ بعین االعتبار اإلمكانیات المالیة للدولة  

ً ومستوى تقدم المشاریع االستثماریة الجاریة. ویتم تحیین البرنامج  مسطرة  ، لكي یعكس بشكل جید األھداف السنویا
 .على مستوى المخططات الفالحیة الجھویة

في إطار التوجھ لتحفیز وتشجیع االستثمار الخاص، تم تركیز دور صندوق التنمیة الفالحیة على مبدأ االستھداف 
 في تقدیم المساعدات بما یستجیب للتوجھات االستراتیجیة التالیة:

 
 العقود األولویة، موضوع  ذات  اإلنتاج  التنظیمات  ا-استھداف سالسل  الوزارة ومختلف  بین  المبرمة  لبرامج 

 . المھنیة
 مواكبة البرنامج الوطني القتصاد میاه الري. 
 تسھیل ولوج جمیع الفالحین إلى المساعدات من خالل نظام شمولي جامع. 
 تعزیز نظام حكامة ومراقبة المساعدات . 
  الدولةترشید االستثمارات الممكنة من االستفادة من مساعدات . 
 تشجیع التجمیع . 

 
 التمویل الخارجي: (ب) 

 
سنة من إطالق االستراتیجیة الفالحیة "مخطط المغرب األخضر"، تمكنت الفالحة المغربیة من االنخراط   11بعد  

لة، في مسار واعد للتنمیة. تم دعم ومواكبة ھذه الدینامیة في مختلف مراحلھا من طرف العدید من الھیئات   الممِوّ
غیر مسبوق   ل تطوراً وذلك عبر تمویل المشاریع االستثماریة المھیكلة ودعم اإلصالحات الھیكلیة. الشيء الذي شكّ 

إضافة إلى صندوق الحسن الثاني للتنمیة، ساھمت    .لعالقات التعاون بین وزارة الفالحة والشركاء المالیین الدولیین
االسترات  21 تنفیذ  في  دولیة  الفالحیة. ومنظمة مانحة  الفترة  فرت  یجیة  اإلطار خالل  في ھذا  المبرمة  االتفاقیات 

ملیار درھم، وھو مبلغ یعكس أھمیة التمویالت الخارجیة كمصدر لتمویل االستثمارات    35,9حوالي    2008-2019
مثلت    .یوفرھاالعمومیة واألھمیة التي تولیھا الھیئات الممولة والمانحة للقطاع الفالحي وللفرص االستثماریة التي  

ملیار درھم (قطر، برنامج تحدي   13,8% من مبالغ التمویالت الخارجیة، أي    38,5ھبات المانحین الدولیین حصة  
ملیار درھم (البنك    22,1األلفیة، االتحاد األوروبي…). فیما بلغت القروض التي تمت تعبئتھا خالل ھذه الفترة  

وروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي الدولي، البنك اإلفریقي للتنمیة، البنك األ
ویبرز تطور التمویالت الخارجیة االھتمام الكبیر الذي یولیھ الممولون والمانحون للقطاع. وقد مكنت    .واالجتماعي)

اتیجیة. وغطت  ھذه التمویالت من تمویل المشاریع الكبرى والبرامج الفالحیة وساھمت في تحقیق أھداف االستر
البرامج الممولة من طرف الھیئات الممولة كل جوانب االستراتیجیة الفالحیة وھمت غالبیة جھات المملكة. ویأتي  

 الخارجیة:على رأس األوراش التي استفادت بشكل كبیر من االستثمارات 
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تناولت الدراسة دور وأھمیة القطاع الزراعي في االقتصاد، حیث یمكنھ تحقیق األمن الغذائي واإلسھام في توفیر 
فضالً  العمل،  الخام  فرص  المواد  توفر  خالل  من  الصناعي  للقطاع  رافداً  اعتباره  .  وإنشاء صناعات غذائیة   عن 

استعرضت الدراسة كذلك وضع القطاع الزراعي بالدول العربیة، حیث تواجھ الدول العربیة بعض التحدیات لزیادة 
فیر التمویل الالزم للقطاع في ظل مساھمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام. أحد أبرز تلك التحدیات ھو تو

قیود المیزانیة وأولویات االنفاق األخرى (كالصحة والتعلیم). تظھر تجارب الدول العربیة أن مصادر تمویل القطاع  
التمویل غیر الرسمي، والتمویل المصرفي،  والزراعي تأخذ أربعة أشكال رئیسة ھي: التمویل الرسمي الحكومي،  

ضافر كل تلك األنواع، إال أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما یزال ُملّحاً. وفي ظل  والتمویل الخارجي. ومع ت
تبني الدول العربیة للتمویل اإلسالمي، من خالل إصدار تشریعات وقوانین خاصة بالتمویل اإلسالمي أو من خالل  

التمویل لصالح القطاع الزراعي.  إنشاء مؤسسات مالیة متوافقة مع الشریعة، تبرز أھمیة االستفادة من ھذا النوع من  
توفر عقود التمویل اإلسالمي تشكیلة متنوعة من العقود واآللیات التمویلیة التي یتوقع أن یؤدي وضعھا حیز التطبیق  

اإلسھام في حل جزء من   وُ   تحدیاتإلى  بطبیعتھا  اإلسالمي  التمویل  عقود  بعض  التمویل.  خصّ نقص  یصاً جدت 
ذلك عقد السلم، وعقد المزارعة وعقد المساقاة، حیث تستھدف ھذه العقود تمویل دورة  لتمویل القطاع الزراعي، من  

اإلنتاج الزراعي بشكل مباشر، في حین یمكن تطبیق صیغ تمویل أخرى كالمرابحة والتورق واإلجارة في تمویل  
لشریعة، یحتاج الفاعلون وإضافة إلى توفر التمویل المتوافق مع ارأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي.  

في قطاع التمویل اإلسالمي، بما في ذلك الجھات الحكومیة إلى النظر في تكلفة التمویل، ذلك أن معظم التمویالت  
اإلسالمیة ال تزال ذات تكلفة أعلى نسبیاً إذا ما قورنت بالتمویالت التقلیدیة. ستحد التكلفة العالیة للتمویل اإلسالمي  

 ذا النوع من التمویل في مجال الزراعة على المدیین المتوسط والطویل.من توسع استخدام ھ
بأس من اإلشارة إلى أن   التحدي األساسي الوحید الذي  ختاماً، ال  التمویل لیس  تواجھ قطاع تحدي الوصول إلى 

ة لتعزیز  تحدیات تستدعي لفت انتباه صانعي السیاسات بالدول العربی  إذ ھناك مجموعةالزراعة بالدول العربیة،  
وإمكانیة التوسع في  الزراعیة،  فعالیة القطاع الزراعیة، لعل من أھمھا التحدیات القانونیة المتعلقة بحیازة األراضي  

، وتحدیات  ونقلھا  عن تحدیات استعمال التقنیات الزراعیة الحدیثة  ، فضالً غیر الصالحة للزراعة  استصالح األراضي
ات سوق لتصریف المنتجات الغذائیة أو من خالل تطویر قطاع الصناعات من خالل آلیق المنتجات الزراعیة  یتسو

 . الغذائیة
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من المقاولین الشباب في القطاع الفالحي وكذا إطالق جیل جدید من التنظیمات الفالحیة   من خالل إفراز جیل جدید
 .وجیل جدید من آلیات المواكبة 

 
كما تھدف االستراتیجیة على مستوى ركیزتھا الثانیة إلى تنمیة وتأھیل السالسل الفالحیة، تحسین ظروف تسویق  

قنوات وتحدیث  وھیكلة  الفالحیة  المنتوجات  الخضراء،    وتوزیع  والتكنولوجیا  واالبتكار  الجودة  تعزیز  التوزیع، 
 .وتطویر فالحة مستدامة ومقاومة للتغیرات المناخیة. في ھذا اإلطار

 
 آفاق التمویل اإلسالمي للقطاع الزراعي بالمغرب: . 4.3.5

 
ً   تعتبر التجربة المغربیة في مجال الصناعة المالیة اإلسالمیة حدیثةً  إذا ما قورنت بالدول العربیة األخرى،   نسبیا

القطاع  ھذا  من  لالستفادة  المؤسسیة  أو  التشریعیة  الجوانب  في  سواء  األخیرین  العقدین  في  الزمن  سابقت  لكنھا 
 ً ،  استجابة لرغبات شرائح واسعة من المجتمع المغربي  المتزاید األھمیة والمتنامي في العدید من دول العالم، وأیضا

م 2014. نھایة عام  ملون في القطاع الزراعي الراغبون في الوصول إلى تمویل متوافق مع الشریعةبما فیھا العا
رقم   االئتمان  قانون  بظھیر   103-12صدر  والصادر  حكمھا  في  المعتبرة  والھیئات  االئتمان  بمؤسسات  المتعلق 

رقم   بتاریخ    1-14-193شریف  األول    1الصادر  (1436ربیع  وال2014دیسمبر    24ھـ  الجریدة  م)  في  منشور 
م. وتم تناول البنوك التشاركیة في القسم الثالث من قانون االئتمان، 2015ینایر    22وتاریخ    6328الرسمیة عدد  

 وتبویبھا ثالثة أبواب رئیسة ھي: مجال التطبیق، وھیئات المطابقة، وأحكام متفرقة.
 

خالل   من  التشاركیة،  المصرفیة  األنشطة  إطالق  القانون  صدور  نوافذ  تال  وثالثة  بنوك  لخمسة  اعتمادات  منح 
تشاركیة، كما تم إعداد المناشیر المنظمة لمنتجات وودائع االستثمار والشبابیك التشاركیة ووظیفة المطابقة لرأي  
اإلطار  مالءمة  وتمت  المناشیر،  من  لمجموعة  الھیئة  ھذه  من  المطابقة  إقرار  تم  حیث  األعلى،  العلمي  المجلس 

المعلومات المالیة مع خصوصیات نشاط المالیة اإلسالمیة والعمل على إعداد اإلطار االحترازي المحاسبي الخاص ب
القانون   التكافلي، صدر  التأمین  مستوى  على  التشاركیة.  بالبنوك  الخاصة  المالیة  التقاریر  إعداد    59-13وإطار 

ات واالحتیاط االجتماعي إطاراً قانونیاً )، حیث وضعت ھیئة مراقبة التأمین17-99المعدل لمدونة التأمینات (القانون  
للتأمین وإعادة التأمین التكافلي یحدد مفھوم التأمین وإعادة التأمین التكافلي ویؤسس المبادئ األساسیة المنظمة لسیر 

 103.12ھذا النوع من التأمین، وھو ما مكن من تقدیم الدعم ألنشطة البنوك التشاركیة المحدثة بموجب القانون  
المعدل والمتمم   69-17، اعتمد القانون رقم  2018في أبریل    لقة بمؤسسات االئتمان والھیئات المشابھة لھا.المتع

) وفیھ  2018أبریل    12الصادر في    1-15-24المتعلق بتسنید األصول (ظھیر شریف رقم    33-06للقانون رقم  
ساویة القیمة تمثل حقوقاً شائعةً ) على أنھا حصص مت1-7مواد تخص الصكوك، حیث تم تعریف الصكوك (المادة  

في ملكیة أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنید، أو استثمارات منجزة أو في طور اإلنجاز، 
سواء كانت ھذه الملكیة تامة أو مجزأة، وتتكون األصول إما من عقارات، أو منقوالت، أو منافع، أو خدمات، أو  

استثمار أو  (المادة    موجودات مشروع،  الصكوك  أنواع  القانون  )، وھي: شھادات صكوك  2-7معین. كما یحدد 
 التمویل، وشھادات صكوك اإلجارة، وشھادات صكوك االستثمار، وشھادات صكوك المحافظ االستثماریة. 

 
التموی تؤھل  التي  الجوانب  من  الكثیر  غطت  بالمغرب  اإلسالمیة  للمالیة  والمؤسسیة  التشریعیة  البنیة  أن  ل  ومع 

مساھمة    إال أن  اإلسالمي للعب دور أساسي في تمویل مختلف القطاعات االقتصادیة، بما فیھا القطاع الزراعي،
البنوك اإلسالمیة بما فیھا الفروع والنوافذ اإلسالمیة ضمن القطاع المصرفي منخفضة جداً، كما أن مساھمتھا في  

قد یحتاج األمر بعض الوقت لیصبح للتمویل وال یمكن لوم تلك المؤسسات، إذ  تمویل القطاع الزراعي ال تكاد تذكر،  
  لمصرفي ابتداء، قبل أن یمكن لھ المساھمة الفاعلة في تمویل قطاع ضمن القطاع االمصرفي اإلسالمي إسھام معتبر  

 الزراعة. 
  



41

 الدول العربيةفي القطاع الزراعي تعزيز نمو في  يدور التمويل اإلسالم

 

 42 من  41 صفحة 

 الخاتمة والتوصیات: . 6
 

تناولت الدراسة دور وأھمیة القطاع الزراعي في االقتصاد، حیث یمكنھ تحقیق األمن الغذائي واإلسھام في توفیر 
فضالً  العمل،  الخام  فرص  المواد  توفر  خالل  من  الصناعي  للقطاع  رافداً  اعتباره  .  وإنشاء صناعات غذائیة   عن 

استعرضت الدراسة كذلك وضع القطاع الزراعي بالدول العربیة، حیث تواجھ الدول العربیة بعض التحدیات لزیادة 
فیر التمویل الالزم للقطاع في ظل مساھمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام. أحد أبرز تلك التحدیات ھو تو

قیود المیزانیة وأولویات االنفاق األخرى (كالصحة والتعلیم). تظھر تجارب الدول العربیة أن مصادر تمویل القطاع  
التمویل غیر الرسمي، والتمویل المصرفي،  والزراعي تأخذ أربعة أشكال رئیسة ھي: التمویل الرسمي الحكومي،  

ضافر كل تلك األنواع، إال أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما یزال ُملّحاً. وفي ظل  والتمویل الخارجي. ومع ت
تبني الدول العربیة للتمویل اإلسالمي، من خالل إصدار تشریعات وقوانین خاصة بالتمویل اإلسالمي أو من خالل  

التمویل لصالح القطاع الزراعي.  إنشاء مؤسسات مالیة متوافقة مع الشریعة، تبرز أھمیة االستفادة من ھذا النوع من  
توفر عقود التمویل اإلسالمي تشكیلة متنوعة من العقود واآللیات التمویلیة التي یتوقع أن یؤدي وضعھا حیز التطبیق  

اإلسھام في حل جزء من   وُ   تحدیاتإلى  بطبیعتھا  اإلسالمي  التمویل  عقود  بعض  التمویل.  خصّ نقص  یصاً جدت 
ذلك عقد السلم، وعقد المزارعة وعقد المساقاة، حیث تستھدف ھذه العقود تمویل دورة  لتمویل القطاع الزراعي، من  

اإلنتاج الزراعي بشكل مباشر، في حین یمكن تطبیق صیغ تمویل أخرى كالمرابحة والتورق واإلجارة في تمویل  
لشریعة، یحتاج الفاعلون وإضافة إلى توفر التمویل المتوافق مع ارأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي.  

في قطاع التمویل اإلسالمي، بما في ذلك الجھات الحكومیة إلى النظر في تكلفة التمویل، ذلك أن معظم التمویالت  
اإلسالمیة ال تزال ذات تكلفة أعلى نسبیاً إذا ما قورنت بالتمویالت التقلیدیة. ستحد التكلفة العالیة للتمویل اإلسالمي  

 ذا النوع من التمویل في مجال الزراعة على المدیین المتوسط والطویل.من توسع استخدام ھ
بأس من اإلشارة إلى أن   التحدي األساسي الوحید الذي  ختاماً، ال  التمویل لیس  تواجھ قطاع تحدي الوصول إلى 

ة لتعزیز  تحدیات تستدعي لفت انتباه صانعي السیاسات بالدول العربی  إذ ھناك مجموعةالزراعة بالدول العربیة،  
وإمكانیة التوسع في  الزراعیة،  فعالیة القطاع الزراعیة، لعل من أھمھا التحدیات القانونیة المتعلقة بحیازة األراضي  

، وتحدیات  ونقلھا  عن تحدیات استعمال التقنیات الزراعیة الحدیثة  ، فضالً غیر الصالحة للزراعة  استصالح األراضي
ات سوق لتصریف المنتجات الغذائیة أو من خالل تطویر قطاع الصناعات من خالل آلیق المنتجات الزراعیة  یتسو

 . الغذائیة
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من المقاولین الشباب في القطاع الفالحي وكذا إطالق جیل جدید من التنظیمات الفالحیة   من خالل إفراز جیل جدید
 .وجیل جدید من آلیات المواكبة 

 
كما تھدف االستراتیجیة على مستوى ركیزتھا الثانیة إلى تنمیة وتأھیل السالسل الفالحیة، تحسین ظروف تسویق  

قنوات وتحدیث  وھیكلة  الفالحیة  المنتوجات  الخضراء،    وتوزیع  والتكنولوجیا  واالبتكار  الجودة  تعزیز  التوزیع، 
 .وتطویر فالحة مستدامة ومقاومة للتغیرات المناخیة. في ھذا اإلطار

 
 آفاق التمویل اإلسالمي للقطاع الزراعي بالمغرب: . 4.3.5

 
ً   تعتبر التجربة المغربیة في مجال الصناعة المالیة اإلسالمیة حدیثةً  إذا ما قورنت بالدول العربیة األخرى،   نسبیا

القطاع  ھذا  من  لالستفادة  المؤسسیة  أو  التشریعیة  الجوانب  في  سواء  األخیرین  العقدین  في  الزمن  سابقت  لكنھا 
 ً ،  استجابة لرغبات شرائح واسعة من المجتمع المغربي  المتزاید األھمیة والمتنامي في العدید من دول العالم، وأیضا

م 2014. نھایة عام  ملون في القطاع الزراعي الراغبون في الوصول إلى تمویل متوافق مع الشریعةبما فیھا العا
رقم   االئتمان  قانون  بظھیر   103-12صدر  والصادر  حكمھا  في  المعتبرة  والھیئات  االئتمان  بمؤسسات  المتعلق 

رقم   بتاریخ    1-14-193شریف  األول    1الصادر  (1436ربیع  وال2014دیسمبر    24ھـ  الجریدة  م)  في  منشور 
م. وتم تناول البنوك التشاركیة في القسم الثالث من قانون االئتمان، 2015ینایر    22وتاریخ    6328الرسمیة عدد  

 وتبویبھا ثالثة أبواب رئیسة ھي: مجال التطبیق، وھیئات المطابقة، وأحكام متفرقة.
 

خالل   من  التشاركیة،  المصرفیة  األنشطة  إطالق  القانون  صدور  نوافذ  تال  وثالثة  بنوك  لخمسة  اعتمادات  منح 
تشاركیة، كما تم إعداد المناشیر المنظمة لمنتجات وودائع االستثمار والشبابیك التشاركیة ووظیفة المطابقة لرأي  
اإلطار  مالءمة  وتمت  المناشیر،  من  لمجموعة  الھیئة  ھذه  من  المطابقة  إقرار  تم  حیث  األعلى،  العلمي  المجلس 

المعلومات المالیة مع خصوصیات نشاط المالیة اإلسالمیة والعمل على إعداد اإلطار االحترازي المحاسبي الخاص ب
القانون   التكافلي، صدر  التأمین  مستوى  على  التشاركیة.  بالبنوك  الخاصة  المالیة  التقاریر  إعداد    59-13وإطار 

ات واالحتیاط االجتماعي إطاراً قانونیاً )، حیث وضعت ھیئة مراقبة التأمین17-99المعدل لمدونة التأمینات (القانون  
للتأمین وإعادة التأمین التكافلي یحدد مفھوم التأمین وإعادة التأمین التكافلي ویؤسس المبادئ األساسیة المنظمة لسیر 

 103.12ھذا النوع من التأمین، وھو ما مكن من تقدیم الدعم ألنشطة البنوك التشاركیة المحدثة بموجب القانون  
المعدل والمتمم   69-17، اعتمد القانون رقم  2018في أبریل    لقة بمؤسسات االئتمان والھیئات المشابھة لھا.المتع

) وفیھ  2018أبریل    12الصادر في    1-15-24المتعلق بتسنید األصول (ظھیر شریف رقم    33-06للقانون رقم  
ساویة القیمة تمثل حقوقاً شائعةً ) على أنھا حصص مت1-7مواد تخص الصكوك، حیث تم تعریف الصكوك (المادة  

في ملكیة أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنید، أو استثمارات منجزة أو في طور اإلنجاز، 
سواء كانت ھذه الملكیة تامة أو مجزأة، وتتكون األصول إما من عقارات، أو منقوالت، أو منافع، أو خدمات، أو  

استثمار أو  (المادة    موجودات مشروع،  الصكوك  أنواع  القانون  )، وھي: شھادات صكوك  2-7معین. كما یحدد 
 التمویل، وشھادات صكوك اإلجارة، وشھادات صكوك االستثمار، وشھادات صكوك المحافظ االستثماریة. 

 
التموی تؤھل  التي  الجوانب  من  الكثیر  غطت  بالمغرب  اإلسالمیة  للمالیة  والمؤسسیة  التشریعیة  البنیة  أن  ل  ومع 

مساھمة    إال أن  اإلسالمي للعب دور أساسي في تمویل مختلف القطاعات االقتصادیة، بما فیھا القطاع الزراعي،
البنوك اإلسالمیة بما فیھا الفروع والنوافذ اإلسالمیة ضمن القطاع المصرفي منخفضة جداً، كما أن مساھمتھا في  

قد یحتاج األمر بعض الوقت لیصبح للتمویل وال یمكن لوم تلك المؤسسات، إذ  تمویل القطاع الزراعي ال تكاد تذكر،  
  لمصرفي ابتداء، قبل أن یمكن لھ المساھمة الفاعلة في تمویل قطاع ضمن القطاع االمصرفي اإلسالمي إسھام معتبر  

 الزراعة. 
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