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هتتت هذهتتلوذاة بدتتسذ اباحتتسذاة ةتت اذةتتاطاةذإلطابةذسلتتزراذاة   لتتوذاةإلبامتت؛ذحذاةتتتت إلذاإلحتتىل أسمذصأتتاذتتت هذاإل تتزبةذإ ذأهتتهذ تتأ ذاة   لتتوذ: ملخصص 
 خاا هزذة   لوذاةقطزعذاةإلبام؛ذ شقأهذاةتتزيتذواحلأ اين،ذح اءذتلكذاةصأ ذاةيتذزبت  ذ    لتوذاةقطتزعذاةإلبامت؛ذأوذ مهتزذ ت ذل هذاحذاةيتاإلحىل أسذ

زة   لوذاةإلبامت؛.ذ اةصأ ذاةيتذؽلك ذأنذتس خا هزذاةتت إلذاإلحىل أسذحذسب لوذاألنشطسذاةإلبامأس.ذة زذل هذتسلأطذاةض ءذملىذأههذادلخزراذادلاتتطسذ
اةاباحتتسذ ضتتامذأهتتهذااةأتتزتذادلقوصتتسذةل ةتت اذ تت ذسلتتزراذاة   لتتوذاةإلبامتت؛ذحذاةتتتت إلذاإلحتتىل أسذ.ذودتتاذ لصتت ذاةاباحتتسذإ ذرل  متتسذ تت ذة ت هتت؛ذ

تطتأت ذ تأ ذاة   لتوذاةإلبامت؛ذحذاةتتت إلذاإلحتىل أسذ تبذاأل تلذ تةأتزتذاة ةت اذادلتزحتتسذ ت ذ تانهذتاضأتوذطوبذهتلوذاةتتت إلذحذاةت زئجمذأعلهزذهت ذأنذ
ذاةقطزعذاةإلبام؛ذوتط لاوذوه ذ زذلؤطيذإ ذربقأ ذ إلالزذاد صزطلسذمالاة.إنضزشذ

 .اة   لوذاةإلبام؛،ذاالح ث زبذاةإلبام؛،ذادلخزرا،ذاة ة ا،ذاةتت إلذاإلحىل أس الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

      This paper focuses on the study of hedging as an instrument to manage the risks of 

agricultural finance in Islamic banks. The study refers to the most important forms of 

Islamic finance, which are used to fund the agricultural sector, both vegetable and 

animal, either those that are specialized in financing the agricultural sector or other 

formulas that can be used by Islamic banks in the funding of agricultural activities. The 

main risks associated with agricultural financing are highlighted too. The study ends with 

the presentation of the most important mechanisms proposed to hedge the risks of 

agricultural finance in Islamic banks. The paper concludes with a set of results; the most 

important of these is that the application of the Islamic agricultural finance, with the 

introduction of appropriate hedging mechanisms, will activate the role of these banks in 

rehabilitating and developing the agricultural sector, which lead to realize many 

economic advantages. 

Keywords: Agricultural Finance, Agricultural Investment, Risk, Hedging, Islamic 

Banks. 
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 تمهيد: 
إنذأههذ زذؽلأإلذاة   لتوذاإلحتىل ؛ذمت ذاة   لتوذاة قلأتايذهت ذاال  ضتزطذمت ذاحت خاااذحتضاذاةازئتاةذحت اءذاةاائتتسذأوذادلالتتسمذوهت ذ تزذ
ص هذتقاميذاةتالوذاةشتام؛ذالص ستزبذتلتكذاةا ائتا،ذو زة تزرذصهت بذ تأ ذسب للأتسذوأ تايذاحت ث زبلسذت  ا ت ذحذرل لهتزذ تبذاةشتالضس.ذ

ت اجهذحذتطتأ ذهلوذاةصأ ذ ض  زتذحذادل اء سذ نيذادل ابطذواالح خاا زتمذأل ذذ-ةغمهزذ  ذاةتت إلذاة قلأالس– أسذواةتت إلذاإلحىل
لك نذاذلافذ  ذتلكذاةض لأسذه ذاحلص لذملىذ ج ةذ  جتسذ نيذاالحت خاا زتذوادلت ابطذزلققتسذ تلةكذاألب تزحذوهت ذ تزذلت بذطوبهتزذ

  زمأسذاةيتذلااضهزذاةاوبذاالج  زم؛ذاة ت  يذذاةليذزب  ذ هذاةتتت إلذاإلحتىل أس،ذ أت تزذاة جزبي،ذ ضىلذم ذربقأ ذاألهاافذاالج
ذل  أإلذربقأ ذاةاحبأسذ زبتتزرهذاة ثأ ذ زدلخزراذادلخ لاسذاةيتذت إلالاذ بذزلزطته.

إضتتز سذإ ذ ص  تتأسذذوحذاة ادتتبذصلتتاذأنذادلختتزراذاةتتيتذتثمهتتزذاةصتتأ ذاة   للأتتسذأوذاالحتت ث زبلسذت تتتزل ذحبستت ذرتأضتتسذتلتتكذاةصتتأ ،ذ
سلزراذاة   لوذاإلحىل ؛ذذوذاةطتأضسذاة شزبةأسذواةليذلق اذملىذتقزحهذاألب زحذواخلسزئاذ تزذلضتامذاةتتت إلذاإلحتىل أسذإ ذ إللتاذ ت ذ

عذادلخزراذأثتزءذتطتأقهزذذللاذاةت عذ  ذاة   لو.ذوةضوذاة   لوذاإلحىل ؛ذاةليذلس هافذاةقطزعذاةإلبام؛ذل  أإلذأةثاذ  ذ موذ زبتازذ
ذ-واةتيتذلشتزبةهزذاةقطتزعذاةإلبامت؛ذحذإثزبهتتزذ-نستسذادلخزراةمذ تزإلضز سذإ ذادلخزراذاالم أزطلسذاةيتذتتاتتطذ زةقطزمتزتذ تمذاةإلبامأتسذ

صلاذأنذاة   لوذاةإلبامت؛ذل  أتإلذدبختزراذأ تايذإضتز أس،ذتااضتهزذصزةتسذمتااذاة اةتاذاةتيتذتستتتهزذاة قلتتزتذادلتز أتسذوسل لت ذاأل تاامذ
تا كذ زحملز أوذ  انأهزذأوذتقض؛ذملأهزذهنزئأز.ذةلةكذ إنهذ  ذاجلالاذااله  تزاذ زةتةتاذحذااةأتزتذواألحتزةأ ذاةتيتذذواا زتذاةيت

ذسبك ذاةتت إلذاإلحىل أسذ  ذتضإللإلذطوبهزذحذتت أسذاةقطزعذاةإلبام؛ذم ذ أ ذسب للأسذ تزحتسذ بذاأل لذ احتزبذاة ة اذدابذاإل كزن.
ذسزؤلذاة زر: ىللذ زذحت ذؽلك ذراحذاة    ذ

 كيف يمكن للبنوك اإلسالمية التحوط من مخاطر التمويل الزراعي ؟
و  ذأجوذاة ضافذملىذأههذادلخزراذادلاتتطتسذ زة   لتوذاةإلبامت؛ذحذاةتتت إلذاإلحتىل أسذحبست ذاةصتأ ذادلخ لاتسذوأحتزةأ ذاة ةت اذ ت ذ

 تلكذادلخزرا،ذحأ هذتقسأهذهلوذاةاباحسذإ ذثىلثذزلزوب:
 رزبذادلازهأ ؛ذةل   لوذاإلحىل ؛ذاةإلبام؛.احمل بذاألول:ذاإل 
 .احمل بذاةثزين:ذسلزراذاة   لوذاةإلبام؛ 
 .ذاحمل بذاةثزةا:ذاألحزةأ ذادلقوصسذةل ة اذ  ذسلزراذاة   لوذاةإلبام؛

ذاإلطار المفاىيمي للتمويل اإلسالمي الزراعي.المحور األول: 
 أوال:مفهوم التمويل الزراعي اإلسالمي:

هت ذ تاعذ ت ذ تاوعذاالد صتزطذاةإلبامت؛،ذلتةتاذحذاةطتائذواة حتزئوذاةتيتذؽلكت ذ  احتط هزذصبتبذبأ ذادلتزلذاةتليذ :.التمويصل الزراعصي1
رب زجهذادلإلبمس،ذصأاذلاب ذا كزنزتذت ا اذاأل  الذ  ذ صزطبذسل لاس.ذوه ذ لةكذلهافذإ ذصوذ شكلسذاةتابةذاةيتذت اجهذبأ ذ
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 غتتتامذزلتتتزطةذاإلن تتتزجذوب تتتبذاإلن زجأتتتسذحذاةقطتتتزعذاةإلبامتتت؛ذوتقلأتتتوذاة كتتتزةأ ذذادلتتتزلذاةإلبامتتت؛،ذوةأاأتتتسذاحتتت خاا هذاالحتتت خاااذاأل ثتتتو
 1اإلن زجأسذوزلزطةذنستسذاألب زحذاةيتذتض طذملىذادلق صاذاةإلبام؛.

ه ذتقاميذثاوةمذنقالسذةزن ذأوذمأتأس،ذ قصاذاالحو زحذ  ذ زةكهزذإ ذ خ ذآ اذلالاهزذول صافذ أهزذ .التمويل اإلسالمي:2
ذذذذذ2أةهذاألصكزاذاةشامأس. قز وذمزئاذتت

نقت طاذةزنت ذأوذمتاومذذ-ه ذاةطائذواة حزئوذاةشامأسذاةيتذؽلك ذ  ذ ىلذلزذت  مذاأل  الذاةىلز تس .التمويل الزراعي اإلسالمي:3
 ذ3ةىلح ث زبذحذاةتشزاذاةإلبام؛ذو  ذ تزطئذاالد صزطذاإلحىل ؛. –
رل  متتسذ تت ذادلتتتزطئمذ تهتتزذ تتزذهتت ذ تتزالذ طتأضتتسذادلضتتز ىلتذزلتتوذلاتكتتإلذاة   لتتوذاإلحتتىل ؛ذملتتىذ .مبصصا ا التمويصصل اإلسصصالمي:4

 اة   لوذوض ا طهزذاةشامأسذو تهزذ زذل ضل ذ ض لأسذاة   لوذاإلحىل ؛ذ  جهذمزا:
 لذزاالة إلااذ زةض ا طذاةشامأسذةل ضز ىلتذادلزةأسذوأعلهزذرباميذاةا ز،ذرباميذاالة تزز،ذوأطاءذصق ئذاهللذواجمل  بذحذادلزل،ذاح ث زبذادل

ذذذ5ذ: زإلضز سذإ ذ4حذاةطأتزتذواال  ضزطذم ذاحملا زت،ذاالة إلااذ زأل ىلئذاإلحىل أسذحذادلضز ىلت.
 .ذاالة إلااذ قزماةذاةغتهذ زةغااذأوذاخلااجذ زةض زن
 ذذاح  اابذادللكذةصزصته.ذذذ
 ذابتتزاذاة   لوذ زجلزن ذادلزطيذةىلد صزط.ذذذذذ

إلحىل أسذاألنشطسذاةإلبامأسذ  ذ ىللذرل  مسذ  ذاةصأ مذ تهزذ زذلتةصتاذملتىذاةقطتزعذسب لذاةتت إلذا: ثانيا:صيغ التمويل الزراعي
اةإلبام؛ذوه؛ذ أ ذاح ث زبلسذتق اذملىذ تاأذادلشزبةس،ذو أ ذأ ايذالذلتةصاذتطتأقهتزذحذاجملتزلذاةإلبامت؛،ذةكت ذؽلكت ذاحت خاا هزذ

ذألضزذة   لوذاةض لأزتذاةإلبامأس.
     .الصيغ الخاصة باالستثمار الزراعي:1
 .المزارعة: 1.1
ةغسذه؛ذ  ذاةإلبعذأيذاإلنتزتذوه ذادلضىنذاحلقأق؛ذةل إلابمس،ذأ زذ ضتزهزذاجملتززيذ أضتطذرتاحذاةإلبمتسذأيذإةقتزءذاةتتلبذ :.تعريفها1.1.1

ملىذاألبم،ذوحذا طىلصزذه؛ذمقاذملىذاةإلبعذ تضضذ زذؼلاجذ تهذ شاوا.ذوه؛ذ اةسذحذاةإلبعذصأاذل هذط بذاألبمذدل ذلض وذ
ذذذ6واةإلبعذ أته ز.ول هذ ضز لسذاةضز وذحذاألبمذحبصسذ ضل  سذو اجوذ ضل ا.ذملأهز
 7ةصةسذمقاذادلإلابمسذغل ذت  اذ اواذ ضأتسمذه؛:ذ.شروط صحة عقد المزارعة:  2.1.1

 .غل ذأنذت   اذ أهزذصبأبذاةشاواذاةيتذغل ذت  اهزذحذاةضقا 
 .ىلصأسذاألبمذةلضقا  
 ةصاس. ضا سذاةتلبذ  ذصأاذاجلتسذواةت عذوا 
 .)ضا سذ  ذملأهذاةتلبذ)ذملىذ زص ذاألبمذأوذاةضز و  
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 اة ادأ ،ذألنذادلإلابمسذتتضقاذإجزبةذا  ااء،ذوألهنزذتاطذملىذ تاضسذاألبمذواةضز وذ ىل اذ ت ذربالتاذادلتاة،ذوغلت ذأنذتكت نذةز أتسذ
 ة ةقأ ذصصسذ  ذاةتزتجذةكىلذاةطا ني.

 .ذربالاذصصسذةوذرافذ  ذاةتزتج
ذذذذذذذ8ادلإلابمسذحبس ذرائذاجل بذ نيذاةضتز اذاةثىلثسذاألحزحأسذةضقاذادلإلابمسذوه؛:ذذت ت عذ:.أنواعها3.1.1

 األبمذاةصزحلسذةلإلبامس. -ذأ
ذذ اةض وذاةإلبام؛.ذ -ذب
ذبأ ذادلزلذاةضز وذاةىلزاذةلإلبامسذ  ذ لبذومسزطذآالتذ. ذ-جت

ذو ته،ذ قاذتا لذادلإلابمسذاأل كزلذاة زةأس:ذذذذذذذ
 ذرافذواةض وذ  ذرافذثزن.أنذتك نذاألبمذوبأمسزلذاةضز وذ   
 .أنذتك نذاألبمذ  ذراف،ذواةض وذوبأ ذادلزلذاةضز وذ  ذرافذثزن 
 .أنذتك نذاألبمذوااةسذ  ذراف،ذواةض وذو زد؛ذ ك نزتذبأ ذادلزلذاةضز وذ  ذرافذثزن 

ذوهكلاذت ضاطذأن اعذادلإلابمسذتتضزذة ضاطذرائذذب أبذاةضتز اذادلك نسذةضقاهز.
ؽل ززذاإلن زجذاةإلبام؛ذ زة ل لب،ذواالح ث زبذ أهذتطتضهذطبجسذةتمةذ  ذادلخزراةذ  ذذفي البنوك اإلسالمية:.تطبيق المزارعة 4.1.1

صأاذاإلن زجذواألحضزب،ذو ست ذذةكذربجهذاةتت إلذاة قلأالتسذمت ذسب للتهذأوذاالحت ث زبذ أتهذو زدلقز توذؽل تززذاة   لتوذاإلحتىل ؛ذادلتتطذ
نهذأةثاذ ىلئ سذة   لوذهلاذاةقطزع،ذوذةكذم ذرال ذمق طذادلإلابمس،ذأل ذلق اذاةتتكذاإلحىل ؛ذأحزحزذملىذادلشزبةسذ زةغتهذواةغااذ ا

ة زذتق اذاةتت إلذاإلحىل أسذأصأزنزذ  طتأ ذمقاذادلإلابمسذذ9    لوذبأ ذادلزلذاةضز وذدلزةكذاألبمذأوذةلضز وذصس ذن عذمقاذادلإلابمس.
ااذاة   لتتوذةتاقتتزتذاةإلبامتتسذاجلزبلتتسذ تتايذ تتأغسذ تت ذ تتأ ذاة   لتتوذاإلحتتىل ؛ذ إط تتزلذرتتافذثزةتتاذ واضتت؛ذاةطتتا نيذاألوةتتنيذوذاةتتليذلقتت

ذذ10ولك نذةهذنستسذ زئضسذ  ذاخلااج.
 .المساقاة : .2.1
 ةغسذه؛ذ  ذاةسق؛ذوتضطذدأزاذ خ ذملىذحق؛ذاةتخأوذواةكاا،ذو صلة ه زذولك نذةهذبلبذذةكذجإلءذ ضلت ا..تعريفها :1.2.1

ةكاواذإ ذ  ذلصلةهزذجبإلءذ ضل اذ  ذشباهز،ذوه؛ذألضتزذط تبذ تجاذ غتاو ذ ضلت اذذيذشبتاذوا طىلصزذ ضزداةذملىذط بذاةشجاذوا
 ذذذذذذذذذذ11 اة لذدل ذلض وذملأهذجبإلءذ زئبذ  ذشباوذ،ذولقزلذةابذاةشجاذ سزئ،ذواا اذمز و.

ذاةقطتزعذاةإلبامت؛ذوهت؛ذتض  ذادلسزدزةذ  ذ أ ذت صأت ذأ ت الذاةتتتكذاإلحتىل ؛ذح .تطبيق المساقاة في البنوك اإلسالمية :2.2.1
 ك لتسذةصتتأ ذادلإلابمتتسذو أتتبذاةستله.ذولستت خااذاةتتتتكذاإلحتتىل ؛ذهتتلاذاةتت عذ تت ذاةضقتتاذحذسب لتتوذ  طلتتزتذادلستتزدزةذ تت ذم زةتتسذو أتتزوذ
و تأتااتذةأ زولتس،ذوترهتتاذأعلأتسذهتلوذاةصتتأغسذمتتا زذل ضلت ذاأل تتاذ تزدلإلابعذاةكتت يذألت ذل ضتلبذملتتىذ تاطذواصتاذاةض تتوذملأهتزذو زة تتزرذ

 الهتتزذ تتاةزتذ تتا زتذزبامأتتسذتا تتلذسب لتتوذ تت ذاةتتتتكذاإلحتتىل ؛ذالحتت ملجزبذاةض زةتتسذو تتااءذادلأتتزوذوادلتأتتااتذاحلشتتالسذواةكأ زولتتسذت 
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اةىلز سذةصأزنسذوبمزلسذهلوذادلإلابع.ذ م طه زذمقاذ شزبةسذحذادلستزدزةذملتىذأنذلق ست زذ أته تزذصصتسذاةضز توذ ت ذاخلتزبجذ ت ذاةتإلبع،ذذ
إلحىل ؛ذ اةزتذةلخا زتذاةإلبامأسذهبافذاحلص لذملىذمق طذادلسزدزةذ بذأ ةزبذادلإلابعذواةكاواذة زذؽلك ذأنذلؤحسذاةتتكذا

 ذذ12اةكتمة.
وا تطىلصزذهت؛ذمقتاذملتىذتض تمذاألبمذ زةشتجاذ قتابذ ةغسذه؛ذ  ذ تا ،ذواةغتا ذهت ذاةشتجاذاةتليذلغتا .ذ:ذذذالمغارسة.3.1

غتتا ذ أهتتزذ تتجااذ ضتت مذ ضلتت اذدلتتاةذ ضل  تتسذملتتىذأنذلكتت نذاةث تتزبذ ضلتت اذةزإلجتتزبةذأوذةزجلضزةتتسذوهتت؛ذأنذلتتا بذاةاجتتوذأبضتتهذدلتت ذل
ذذذذذذذذ13 أته ز.
تق اذ اةسذاحلأ انذملىذا واإلذرا نيذأوذأةثاذحذاةامزلسذواإل اافذملىذتا أتسذاحلأ انتزت،ذ  كت نذاحلأ انتزتذ.شركة الحيوان :4.1

ذذذ14  ذرافذواةض وذ  ذراف،أوذداذلشوةزنذحذةلأه ز.
ذ:ا في التمويل الزراعيصيغ يمكن تطبيقه.2
 .المشاركة والمضاربة:1.2
ه؛ذمتزبةذم ذ ااةسذ نيذاةتتكذاإلحىل ؛ذواةض أتوذرزةت ذاة   لتو،ذلقت اذ ت ذ ىلذلتزذاةتتتكذاإلحتىل ؛ذ .تعريف المشاركة:1.1.2

ادلشاوعذبحبتزذةتزنذأاذذ  قاميذاة   لوذاةليذلطلتهذاةض أوذةأسذملىذأحز ذاص سزبذاةازئاةذوإظلزذملىذ تاأذادلشزبةسذ أته زذحذنزتج
 15 سزبة،ذصس ذد اماذوأحسذحذنس ذاة  زلبذ  ا ذملأهزذ نيذاةتتكذورزة ذاة   لوذودبزذل ا ذ بذاةض ا طذاةشامأس.

هت ذاتاتتزئذ تنيذرتتا نيذملتىذأنذلتتللذاصتتاعلزذ أتهذادلتتزل،ذولتتللذاا تاذجهتتاوذونشتزرهذحذاالذبتتزبذواةض توذهبتتلاذ :.المضصاربة2.1.2
حذاةتا  ذحبست ذ تزذل اقتزنذملأتهذ)اةتصت ،ذاةثلتا،ذاةا تب،...ا (،ذواذاذاذل ةقت ذاةتا  ذ تإنذةصتزص ذادلتزلذذادلزل،ذملىذأنذلشوةز

بأ ذ زةهذ قطذولضأبذملىذادلضتزببذجهتاو،ذأ تزذاخلستزبةذ أ ة لهتزذ تزص ذادلتزلذحذ زةتهذوادلضتزببذحذجهتاوذملتىذأنذالذلثتت ذ
ذ16.ذملأهذاة قصمذأوذاإلعلزل

تطتتت ذ تتأغسذادلشتتزبةسذحذسب لتتوذم لأتتزتذاةشتتااءذواة ختتإلل ذواة ستت ل ذ مضصصاربة فصصي التمويصصل الزراعصصي:.تطبيصصق المشصصاركة وال2.1.2
احملل؛ذةل ةز أومذ  ذرافذاةتت إلذاةيتذتقتوذ زإل اافذادلشوإلذموذاحملز أوذ االذ  ذرل ذاةضت زنزتذاأل تاي،ذة تايتذم لأتزتذ

زاذاة صتتتالايذل  أتتتإلذ ض ائتتتاذاةض تتتىلتذاحلاة.هتتتلاذ زإلضتتتز سذإ ذاة ستت ل ذاخلتتتزبج؛ذالصقتتتزذواةتتتليذتاةتتتإلذملأتتتهذاةتتتتت إلذةتتت نذهتتتلاذاةتشتتت
ادلضزب سذاةيتذؽلك ذسب لوذاةتشزاذاةإلبام؛ذ  ذ ىلذلزذوذةكذحذ اصلتسذتصتالاذاحملز تأوذاةإلبامأتسذوهت ذ تزذطأ ت ذادلصتزبفذاإلحتىل أسذ

 ذذ17بذم ذ تكذاةس طانذادلاةإلي.ذذحذاةس طانذملىذاح خاا هذحبس ذ ق ضأزتذاةسأزحسذاة   للأسذادل ضلقسذ زةصزطباتذاةيتذتصا
 .بيع السََّلم:2.2
وا طىلصزذه ذ أبذآجوذ ضزجوذأوذه ذ أبذل قااذ أهذبأ ذادلزلذاةث طذذ18ةغسذاةسلهذه ذاة قاميذواة سلأه. .تعريف السََّلم:1.2.2

 19)اةث  (ذول ا اذ أهذادلث  ذأيذاةش؛ءذادلتزع،ذألجوذ س ىذ)زلاط(،ذوه ذ أبذ    فذ زةل س.
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 ذ20لشواذةصةسذمقاذ أبذاةسلهذت  اذاةشاواذاة زةأس: شروط السََّلم:.2.2.2
 .أنذتك نذاةسلضسذ  ذاأل  الذاةيتذؽلك ذتضأأتهزذ زة   ذةزةق  ذأوذاة  ا 
 .أنذتك نذاةسلضسذ  ذاةت عذاةليذلك نذ  ج طاذحذاةضزطةذحذاة د ذاةليذل هذربالاوذةل سلأه 
 اةت عذواةصاسذوادلقاابذوود ذو كزنذاة سلأه.أنذل هذو  ذادلتأبذ ادسذحذاةضقا،ذ  ذصأاذ 
 .ط بذاةث  ذحذرللسذاةضقا 
 .ذأنذالذلشوإلذادلتأبذحذاةث  ذحذملسذب  لس،ذ ىلذغل زذإحىلاذاة  اذ زة  اذ ثىل

ذوغل زذاةسََّلهذحذةوذاةسلبذإذاذت  اتذصبأبذ اوره.ذ
   لتوذم لأتزتذزبامأتسذصأتاذلشتويذاةتتتكذاإلحتىل ؛ذ ت ذوذةتكذ  :.تطبيق السََّلم في البنوك اإلسصالمية لتمويصل الزراعصة3.2.2

و زةتتتزذ تتزذلقتت اذذ21ادلتتإلابمنيذزلز تتألههذاةإلبامأتتسذادل  دتتبذاحلصتت لذملأهتتزذ تتث  ذمزجتتوذملتتىذأنذلتأضهتتزذ تتث  ذأةتت ذحذودتت ذاحتت ىل هز.
ةإلبامأسذزلوذمقاذاةسلهذ،ذوذةكذةتأبذذاتذاحملز أوذا-لس ىذمقاذاةسلهذادل ازيذذ-اةتتكذاإلحىل ؛ذ إ اااذمقاذحلهذآ اذ س قوذ

األولذة زجاذآ اذو سضاذأملىذ  ذحضاذاةشااء،ذملىذأنذل هذاة سلأهذحذناسذود ذاح ىلاذاةتتكذةل ةصت لذة ستلهذةتهذأوذ ضتاوذ
ذذ22دباةذ ضأتس.

ذ:.اإلجارة3.2
صتا أسذ ت ذ تأ ذوهت؛ذاة كأأت ذاةاقهت؛ذةصتأغسذ ذ23:ذاإلجزبةذ صاسذمز سذه؛ذ أبذ تاضسذ ضأتسذدلاةذ ضأتتس،اإلجارة .تعريف1.3.2

ذوؽلك ذأنذلت قوذ لكذاةضنيذادلؤجاةذإ ذادلس اجاذم ذاةصأغسذاة زةأس: 24االح ث زب،ذوه؛ذاإلجزبةذاة شغألأس.
ه؛ذإجزبةذلقونذهبزذاة ماذ   لأتكذاةضتنيذادلتؤجاةذإ ذادلست اجاذحذهنزلتسذ تاةذاإلجتزبةذأوذحذو .اإلجارة المنتهية بالتمليك :2.3.2

ادلؤجاذ)اةتتك(ذادلس اجاذ)اةض أو(ذ تانذؽللكتهذاةستلضسذأوذاةضقتزبذادلتؤجاذحذهنزلتسذادلتاةذأوذأيذ تاةذل ات ذملأهتز،ذأثتزئهزذدبضىنذأنذلضاذ
ذذ25ولضاذادلس اجاذ)اةض أو(ذادلؤجاذ)اةتتك(ذ انذل  لكذاةسلضسذأوذاةضقزبذحذهنزلسذادلاةذأوذأيذ اةذل ا ذملأهز.

لقتت اذاةتتتكذاإلحتىل ؛ذ شتااءذأ توذ ت ذاأل ت لذاةثز  تتسذذ لقطصا  الزراعصي:.تطبيصق اإلجصارة فصي البنصوك اإلسصالمية لتمويصصل ا3.3.2
ةزألباضتت؛ذوادلتتتزينذوااالتذوادلضتتاات،ذوذةتتكذهبتتافذتتتاجموذإ ذاةغتتمذ تت ذ تتىللذمقتت طذإجتتزبةذت ضتت  ذ تتالذاإلجتتزبةذوادلتتاةذاةإل تأتتسذ

اإلحتتتىل ؛ذأنذلتتتؤجاذاألبمذاةإلبامأتتتس،ذأوذذةلضقتتتاذاةتتتيتذلضتتت طذاأل تتتوذ ضتتتاهزذةلتتتتتكذةأؤجاهتتتزذرلتتتاطا.ذوحذاجملتتتزلذاةإلبامتتت؛ذؽلكتتت ذةلتتتتتك
 ذذ26ااالتذاةإلبامأسذة صااتذاحلااذأوذاجلااباتذأوذاحلز ااتذأوذأيذآالتذأ ايذتس خااذحذاةض لأسذاةإلبامأس.

 .المرابحة لآلمر بالشراء:4.2
لشتولهزذ تتهذه؛ذأصاذ أت عذاأل زنتس،ذحبأتاذلطلت ذ تخ ذ ت ذ تخ ذآ تاذأنذلشتويذحتلضسذ ضأتتسذوومتاوذ تانذ .تعريفها:1.4.2

 ذذ27هبز شذب  ذ ضني،
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صأتتاذلكتت نذرزةتت ذاةشتتااءذهتتتزذهتت ذادلتتإلابعذأوذ .تطبيصصق المرابحصصة لآلمصصر بالشصصراء فصصي البنصصوك اإلسصصالمية لتمويصصل الزراعصصة:2.4.2
سذ زص ذاألبم،ذأوذادلؤحسسذاةإلبامأسذةكوذ صا هزذ خصأسذام تزبلسذتقتوذاالة إلااذواإلةإلاا،ذ أقت اذاصتاذهتؤالءذ  قتاميذرلت ذادلااحبت

ةآل تتاذ زةشتتااءذ تت ذاةتتتتكذاإلحتتىل ؛،ذو ضتتاذطباحتتسذاةطلتت ،ذلقتت اذاةتتتتكذ شتتااءذأصتتاذادلتتا ىلتذاةإلبامأتتسذ)ااالتذاةإلبامأتتس،ذاةتتتلوبذ
ودتتاذرتقتت ذ تتأغسذادلااحبتتسذحذاةتتتت إلذة   لتتوذتستت ل ذادلت جتتزتذذ28واألمستتاة(،ذةأتأضهتتزذالصقتتزذإ ذاا تتاذ زةشتتااءذأدستتزرز،ذوإ ذأجتتو.

تتكذة خإللتهزذحذان رزبذاألحتضزبذادلتزحتتس،ذة تزذاحت خا  ذاةصتأغسذحذ تااءذو أتبذادلت جتزتذاةإلبامأتسذإ تزذ ت ذاةإلبامأس،ذوداذلضطاذاة
 29ادلإلابمنيذادلت جنيذأوذ  ذاة حطزءذةصزحلذذبزبذاحملز أو.ذ

 .االستصنا :5.2
ال،ذ زطتتهذ تت ذةغتتسذهت ذحتتؤالذاةصتتبذأوذرلتتته،ذوحذاال تطىلحذهت ذرلتت ذم توذ تت؛ءذ تزال،ذملتتىذوجتهذسلصتت ذذ .تعريفصو:1.5.2
 ه ذمقاذ بذ زنبذملىذم وذ ؛ءذ ضنيذحذاةل س،ذو  بتهذأنذلطل ذادلس صتبذ  ذاةصزنبذ)أيذادلشويذ  ذاةتتزئب(ذذ30اةصزنب.

 31أنذلصتبذةهذ أملزذػلاطذجتسهذون مهذو ا هذو قاابوذول اقزنذملىذشبتهذواجوذتسلأ هذوةأاأسذأطاءذاةث  .
تق اذاةتت إلذاإلحىل أسذ ضقاذاالح صتزع،ذة قزولذلق اذ ام زلذ ة  لتمويل الزراعة:.تطبيق االستصنا  في البنوك اإلسالمي2.5.2

إنشتتزئأس،ذتصتت ذحذ ا تتسذاةض لأتتسذاةإلبامأتتس،ذ ثتتوذصاتتاذاا تتزبذحذاألباضتت؛ذاةإلبامأتتس،ذو تتتزءذاةتأتت تذاةتىلحتت أكأسذاةإلبامأتتسذدب ا تتازتذ
 ذ32 ضأتس.
 .القرض الحسن:6.2
 ذأوذجهسذ زذ  قاميذجإلءذ  ذ زةهذةشخ ذآ اذملىذأنذلق اذهلاذاأل مذ اطذادلتل ذاةقامذاحلس ذه ذدأزاذ خ .تعريفو:1.6.2

 33ادلق َتَامذةصزصتهذحذادل ماذاحملاطذوه ذ تزحذ امزذرزدلزذاذل هذتقزض؛ذألسذزلزطةذأوذم  ةسذأوذ تاضسذنرمذاألجو.
وذحذاةتتت إلذاإلحتتىل أسذاةتيتذتستتضىذإ ذتطتأقتتهذجتاذدلأتت . تطبيصق القصصرض الحسصن فصصي البنصصوك اإلسصالمية لتمويصصل الزراعصصة:2.6.2

اةتتتا  ،ذحبكتتتهذرتأض هتتتزذاة جزبلتتتسذاةاحبأتتتس،ذو تتتبذذةتتتك،ذ قتتتاذدز تتت ذانطىلدتتتسذاةتتتتت إلذاإلحتتتىل أسذحذ زةستتت زنذحذ االتتتسذحتتت أتزتذاةقتتتانذ
 34ادلزض؛،ذملىذإداامذ غزبذادلإلابمنيذداومذ غمةذ اونذ  ائا،ذوةك ذ ض  ةسذ سأطسذة غطأسذادلصزبل ذاإلطابلس.ذ

طتأ ذ أ ذاة   لوذاإلحىل ؛ذحذاةقطزعذاةإلبام؛ذاةسز قسذاةلةاذو مهزذاذلك ذ قتطذ تالىلذمت ذاة   لتوذاة قلأتايذاةقتزئهذملتىذإنذت
ة تتزذأنذذذ35حتتضاذاةازئتتاةذاةا تت ي،ذ تتوذأصتتاثذمتتتاذتطتأقتتهذحذاةستت طانذثتت بةذحذاة ت أتتسذاةإلبامأتتسذحذرلتتزالتذ  ضتتاطةذو ابدتتزاذدأزحتتأس.

 ضزلذحذإمزطةذإصأزءذاألباض؛ذاةإلبامأسذوزلزطةذاةتزتجذواةا وذاة رتأني،ذواحلتاذ ت ذاةتتإلوحذاةالات؛،ذتطتأ ذهلوذاةصأ ذلسزههذ شكوذ
و  ذجهسذأ ايذ إنذتاضأوذهلوذاةضقت طذحذاةتتت إلذاإلحتىل أسذ ت ذ تانهذأنذلستزههذحذزلتزطةذهتز شذاةضت زنزتذةتايذهتلوذاةتتت إل،ذ

ن اعذاة   لوذاأل اي،ذومتاذاضطاابهزذة ضبذاةأاذملىذهلوذاةض زنزتذوذةكذأهنزذة ذتوططذحذدت لذاألباض؛ذاةإلبامأسذةض زنزتذأل
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 ه؛ذة ذتضطاذةتأضهزذ اشبزنذخبسسذوةت ذلشتكوذاالص اتزاذهبتزذمتملتزذملتىذاةتتتك،ذ توذحت ك نذاةاا تسذ ىلئ تسذأ ز تهذالحت غىللذهتلوذ
ذذ36األباض؛ذة طتأ ذ أ ذاالح ث زبذاةإلبام؛ذوربقأ ذم ائاذرلإللس.

 تمويل الزراعيالمحور الثاني: مخاطر ال 
 أوال: المخاطر المصرفية:

ه؛ذاص  زةأسذتضامذاةتتكذإ ذ سزئاذ مذ   دضسذوذ مذسلططذذلزذأوذتل لبذاةضزئتاذادل  دتبذملتىذ .مفهوم المخاطر المصرفية:1
اةسأطاةذحذصزلذمااذاة  ك ذ  ذ-اح ث زبذ زذدبزذداذلؤثاذملىذربقأ ذأهاافذاةتتكذوذملىذتتاألهزذ تجزح،ذة زذؽلك ذأنذتؤطيذ

إ ذاةقضتتزءذملتتىذاةتتتتكذوذإ ىلحتته،ذة تتزذتضتتافذملتتىذأهنتتزذاص  تتزلذصصتت لذ ستتزبةذإ تتزذ تز تتاةذ تت ذ تتىللذذ-ملأهتتزذوذملتتىذآثزبهتتز
 سزئاذحذن زئجذاألم زلذأوذ سزئاذحذبأ ذادلزل،ذأوذ مذ تز تاةذ ت ذ تىللذوجت طذدأت طذربتاذ ت ذدتابةذاةتتتكذملتىذربقأت ذأهاا تهذ

طذتؤطيذإ ذإضضزفذدابةذاةتتكذملتىذاالحت  اابذحذتقتاميذأم زةتهذوذشلزبحتسذنشتزرهذ ت ذجهتس،ذوذو زلزته،ذصأاذأنذ ثوذهلوذاةقأ ذ
 37رباذ  ذدابتهذملىذاح غىللذاةااالذادل زصسذحذ أملسذاةض وذادلصاحذ  ذجهسذأ اي.

 قلأالتس،ذو تهتزذ تزذت اجهذاةتتت إلذاإلحتىل أسذرل  متسذ ت ذادلختزرا،ذ تهتزذ تزذهت ذ شتوإلذ تبذاةتتت إلذاة . أنوا  المخاطر المصرفية:2
لاتتطذ قطذ صأ ذاة   لوذاإلحىل ؛.ذو أت زذهتزإلذماةذتقسأ زتذةل خزراذحبس ذمتاةذم ا تو،ذصلتاذأنتهذوحبست ذجلتتسذ تززلذ تإنذ
ادلخزراذادلصا أسذتتقسهذإ :ذسلزراذاالئ  زن،ذسلزراذاة شغأو،ذسلزراذاةس ئذوسلزراذاةسأ ةس.ذو  ذادلههذهتزذاة اةأاذملىذأنذهتلوذ

إنذةزن ذتشوإلذاةتت إلذاإلحىل أسذحذرب لهزذ تبذاةتتت إلذاة قلأالتس،ذإالذأنذوجتهذاألثتاذؼل لت ذ أته تزذحذةثتمذ ت ذاجل انت ذادلخزراذوذ
 وه ذ زذحأ ض ذحذاةضامذادل ار،ذهلاذ زإلضز سذإ ذسلزراذأ ايذزب  ذهبزذاةتت إلذاإلحىل أسذطونزذم ذاة قلأالس.

 .المخاطر المشتركة:1.2
ت ضل ذسلزراذاالئ  زنذ  ضثاذأوذمااذدتابةذاةطتافذادلقز توذ)اةض أتو(ذملتىذتستالاذاة إلا زتتهذذبتزوذاةتتتكذحذ ن:.مخاطر االئتما1.1.2

 أت زذهلوذادلخزراذالذترهاذةثماذحذأ وذ أ ذذ38اة د ذاحملاط،ذوه ذ زذلرهاذحذ أ ذاةتأ عذاةيتذتق اذملىذادلاالتزتذأوذاإلجزبة،
زذتتشتاذأةثتاذحذ ضتضذاحلتزالتذاة طتأقأتسذذلتلوذاةصتأ مذ ثتوذمتااذتستالاذادلضتزببذدلتزذملأتهذاالح ث زبذاةيتذتقت اذملتىذادلشتزبةس،ذوإظلت

ذبتتزوذاةتتتتكذحذصزةتتسذإثتتتزتذاة قصتتم،ذأوذمتتااذدتتابةذاةشتتالكذملتتىذحتتااطذاة إلا زتتتهذذبتتزوذاةتتتتكذ ضتتاذاة ختتزبجذةصتتزحلذاةتتتتكذحذصزةتتسذ
 ادلشزبةسذادل تزدصسذادلت هأسذ زة  لأك.

تت جذهتتلوذادلختتزراذمت ذأ طتتزءذتاتكتت ذطا توذاةتتتتكذ صتتاسذ  ض تاةذأوذ تتمذذةتتك،ذو ت ذأعلهتتز:ذأ زنتتسذت :.مخصاطر التشصصغيل2.1.2
ذ39ادل صاني،ذاأل طزءذادلهتأستذومااذ ىلء سذ اا جذاإلمىلاذاارذةطتأضسذم وذاةتت إلذاإلحىل أس.

 40وتش وذذهلوذادلخزراذةوذ  : مخاطر السوق:.3.1.2ذ
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 حتههذادل ااوةتسذحذاةت ب تسذأوذاالحت ث زبذادلتز تاذحذاألم تزلذاة جزبلتسذأوذادلشتزبلبذمت ذ:ذحت اءذاالحت ث زبذحذاألاالحت ث زبسلزراذ
 أ ذادلضزب سذأوذادلشزبةس،ذوت  ثوذأههذادلخزراذاالح ث زبلسذحذ ضالذاةضزئا،ذاة غمذحذاةقأ سذاةس دأسذةسضاذاةسههذ ستت ذسل لت ذ

ذد يذاةس ئذواةراوفذاالد صزطلسذةلتىلط.
 لذأوذاةستتلب:ذةتأتتبذاةتضتتزمسذ ستتضاذالذلغطتت؛ذتكزةأاهتتزذأوذمتتااذاةتت  ك ذ تت ذ أتتبذاةتضتتزمسذملتتىذاإلرتتىلئ.ذسلتتزراذأحتتضزبذاأل تت 

ولتشاذهلاذادلخطاذحذصزالتذاإلجزبةذوادلااحبزتذواةسَّتلهذواالح صتتزعذ ستت ذاة قلتتزتذاحمل  لتسذحذأحتضزبذاةستلبذ تىللذ توةذاة متاذ
ذو وةذتسلأهذادلت ج.

 متااذاحلصت لذملتلذاةضزئتاذادل  دتبذملتلذ ضز لتسذ ضأتتسذ ستت ذاةرتاوفذاالد صتزطلسذأوذاة غتمذحذذسلزراذ ضالذاةضزئا:ذه؛ذسلتزرا
ذ ؤ اذاة سضم.

 إ ىلفذاة ماذ  ذدتوذاةض أو:ذب ضذاةض أو،ذ ضاذاة ماذ شااءذادلت جذوذ تزطبةذاةتتكذاإلحتىل ؛ذةضاضتهذملتىذ شتويذآ تاذأوذ
ذحذاةس ئذادلا  صس.

 أحضزبذاةصافذم ذاة اثمذاةسليبذملىذاةض لسذاحمللأسذ ست ذاة غمذحذأحضزبذ افذاةض ىلتذسلزراذأحضزبذاةصاف:ذتتشاذسلزراذ
ذاألجتتأس.ذ

لتشاذهلاذادلخطاذمتاذمااذدابةذاةتتكذاإلحىل ؛ذاة  زءذ زة إلا زهتزذادلزةأسذمتاذاحت ةقزدهزذأوذسب لتوذأيذ مخاطر السيولة:.4.1.2ذذ
بة،ذة زذت ض  ذسلزراذتسأأوذاأل  لذحذاة د ذادلتزح ذو احتضزبذ ضق ةتس.ذأ وذ طل ب،ذطونذرب وذتكزةأ ذأوذ سزئاذ مذ  ذ

 ستتتت ذاة  دتتتبذواحلكتتتهذ تتتمذاةصتتتةأ ذملتتتىذتتتتا قزهتزذاةتقالتتتس،ذ-ملتتتىذ تتتاابذاة قلأالتتتس–و تتت ذجهتتتسذأ تتتايذت اجتتتهذاةتتتتت إلذاإلحتتتىل أسذ
أتتزبذنرتتزاذاةتتا بذ.ذة تتزذأنذصتتزالتذاة ضثتتاذواة غتتماتذ تتمذادل  دضتتسذحذتكلاتتسذبأ ذادلتتزل،ذواةستتل إلذ تتمذاةطتأضتت؛ذةؤلحتت ائذادلزةأتتسذواهن

االئ  زينذو ضالذاةضزئاذاةليذالذؽلك ذاة تتؤذ هذ زة ةالاذحذإرزبذادلضزب سذوادلشزبةسذداذتؤطيذةوذهلوذاةض ا وذإ ذإضز سذ شزةوذ
ملتىذسلتزراذاةستأ ةسذحذاةسأ ةسذةايذاةتت إلذاإلحىل أس،ذة تزذتتطت يذةتوذ ت ذ تأ ذاإلجتزبةذوادلشتزباسذادل تزدصتسذواتوذأظلتزاذادلضتزب سذ

 ذ41صزالتذتا اذاألدسزاذ  ذدتوذاةض ىلء.
وه؛ذسلزراذالذتُضىنذهبزذاةتت إلذاة قلأالسذة هنزذتاتتطذجب هاذاة   لوذاإلحىل ؛،ذوت  ثوذ .المخاطر الخاصة بالبنوك اإلسالمية:2.2

 42هلوذادلخزراذح:
 زاةت ذتثتمذجتاالذ قهأتزذصت لذ شتاومأ هزذوأبةزهنتزذ تتنيذ:أ لت ذاةصتأ ذادلست خا سذحذاةتتت إلذاإلحتتىل أسذ زمخصاطر صصيغ النشصاط

  له ذوآ ا،ذوه ذ زذػل لذطونذتطتأقهزذ شكوذ  صاذ  ذدتوذهلوذاةتت إل.
 ذإنذاةثقتتسذحذاةتتتت إلذاإلحتتىل أسذالذتستت  اذ قتتطذ تت ذ تتايذدتتابهتزذملتتىذاة  تتزءذ زة إلا زهتتتزذادلزةأتتسذضلتت ذمخصصاطر السصصمعة أو الثقصصة:

متتاذاةشتتالضسذاإلحتتىل أس،ذألنذأطؤذ تتكذلتتؤطيذإ ذتستت ل هزذ تتزةتت إلذاة قلأالتتسذولاقتتاهزذ صتتاادأ هزذم ىلئهتتز،ذ تتوذدبتتايذاة إلا هتتزذ ق ا
   خساذم ىلئهز.

 ذإنتهذو ستت ذاةضتغطذاةكتتمذاةتليذسبزبحتهذاةتتت إلذاة قلأالتسذ ضت زهنزذةل طائتبذوط ضهتزذ ضتاالتذ زئتاةذمخاطر اإلزاحة التجاريصة:
ذاحلازاذملتىذادلت طمني،ذتقت اذ تا بذأب تزحذأل تةزبذاحلستز زتذاالحت ث زبلس،ذصت ذحذ قز لهز،ذ إنذاةتت إلذاإلحىل أسذوب تسذ تهزذح
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صزلذمااذربققهز،ذوذةكذ زح قطزمهزذ ت ذأب تزحذادلستزعلني،ذوهت ذ تزذلتؤثاذحتلتزذملتىذوضتضأسذاةتتتكذصأتاذؼلاتضذ ت ذبحبأ ته،ذة تزذ
 ػلا هذ  ذأ  الذلس ث اهزذحذت حأبذنشزرهذ س قتىل.

 هتتلاذاةتتت عذ تت ذادلختتزراذحذم لأتتسذادلضتتزب س،ذألتت ذؽلكتت ذأنذل صتتافذاة ةأتتوذ)ادلضتتزببذاةتتليذؽلتت لذ:ذلتشتتاذالمخصصاطر األقالقيصصة
 شاومهذ  ذدتوذاةتتكذم ذرال ذ أغسذادلضزب س(ذحذ مذ زحلذاأل تأوذ)اةتتتك(،ذأوذدتاذللجتاذاة ةأتوذإ ذإ اتزءذ ضتضذادلضل  تزتذ

ذ قصاذاحلص لذملىذ زذالذلس ةقهذ  ذادلتز ب.
 صرفية المرتبطة بصيغ االستثمار والتمويل الزراعيين في البنوك اإلسالمية:ثانيا: المخاطر الم

ت ضتتامذاةتتتت إلذاإلحتتىل أسذحذاحتت خاا زهتزذادل جهتتسذضلتت ذاةقطتتزعذاةإلبامتت؛ذإ ذرل  متتسذ تت ذادلختتزراذاةتتيتذتثمهتتزذسل لتت ذاةصتتأ ذادلطتقتتسذ
ذوادل جهسذةؤلنشطسذاةإلبامأس،ذح اءذاالح ث زبلسذ تهزذأوذاة   للأس،ذ

وه؛ذتلكذادلخزراذادل ضلقسذ صأ ذادلإلابمتسذوادلستزدزةذوادلغزبحتسذملتىذصتاذاةست اءمذوهت؛ذسلتزراذ مخاطر صيغ االستثمار الزراعي: .1
 43 ز سذنرااذةطتأضسذهلوذاةصأ ذواةيتذتق اذملىذادلشزبةس،ذوتقسهذحبس ذتصتأ ذادلخزراذةزايت:

 تشاذم ذاةض أوذ)ادلإلابع(ذوأ ايذتتشاذم ذاةتتك:ذزب ل ذهلوذادلخزراذحبس ذ صابهزمذسلزراذت.مخاطر التشغيل: 1.1
  :) مخاطر مصدرىا العميل )المزار 
ذالذؽلأوذادلإلابم نذإ ذ سكذاةا زتاذواحلسز زت،ذ زإلضز سذإ ذت اضبذ هزباهتهذادلزةأسذواحملزحتسذواإلطابلس.ذ-
ذاةتتكذاإلطابيذأوذاحملزحيب. أزبذثقز سذاة   لوذاةإلبام؛ذم ذرال ذادلشزبةزت،ذو ض  سذتقتوذادلإلابعذة ا وذذ-
ادلشتتاومزتذاةإلبامأتتسذأ لتهتتزذ اطلتتسذو تتمذبمسأتتسذصأتتاذتكتت نذ تشتتتتذ تتمذ ستتجلس،ذو زة تتزرذةتتأسذذلتتزذأيذإرتتزبذدتتزن ينذأوذأنر تتسذذ-

ذطا لأسذوإطابلس.
ة تتتزذأنذذذالذت جتتتاذضتتت زنزتذ تتتمذاألبمذاةإلبامأتتتسذاةتتتيتذلصتتتض ذ أضهتتتزذمتتتتاذإثتتتتزتذاة قصتتتمذأوذاة ضتتتايذملتتتىذاةض أتتتوذ)ادلتتتإلابع(،ذ-

ذاة ا قزتذاةتقالسذذللوذةاملسذادلإلابمنيذ   اضضسذحذأ ل ذاألصأزنذأوذ  مسأس.
 :مخاطر مصدرىا البنك 
مااذا  ىلإلذاةتت إلذةكازءاتذوة اطبذ  خصصسذحذاجملزلذاةإلبام؛ذةاباحسذاجلاويذاالد صزطلسذةل شزبلبذدأاذاة   لتوذوتقأأ هتز،ذ -

 لوذاةإلبام؛.ألضزذ أزبذاةك اطبذاةاتأسذادل خصصسذحذاة   ذ
 تضاطذ أ ذاة   لوذومااذظلطأ هزذ زذلس ام؛ذو صاسذ  كابةذتابل ذاةضز لنيذةا بذداباهتهذو تهذاة قلأوذ  ذادلخزراذاة شغألأس. -
ذابتازعذتكزةأ ذادلضز ىلتذهبلوذاةصأ ،ذ ست ذاةإللزباتذادلأاانأسذاةادز أسذادل كابةذةلتتكذواةىلز سذةل  ز ضسذواة قأأهذوتقاميذادلش بة -
زحتأسذواإلطابلسذوه ذ زذلطل ذملأهذحذاة   لوذاةإلبام؛ااادلتهزجذاة   لل؛ذادلااد ااذاةليذلهافذإ ذتقلأوذسلزراذاة   لوذاةإلبام؛،ذاحمل

ذوادلسزعلسذحذإصلزحذادلشاومزتذاةإلبامأسذادل  ةسذ  ذاةتتكذاةإلبام؛.ذذذ
صتتأ ذواةتتيتذت  ثتتوذحذمتتااذرب لتتوذصصتتسذاةتتتتكذ تت ذم ائتتاذتتشتتاذادلختتزراذاالئ  زنأتتسذمتتتاذتطتأتت ذهتتلوذاة .المخصصاطر االئتمانيصصة:2.1

م لأسذاالح ث زبذاةإلبام؛،ذإ زذةضااذاةقابةذادلزةأسذةل إلابعذأوذدأز هذ زة صافذحذصص ذاةتتكذ  ذم ائاذادلشاوعذاةليذلق اذملأته،ذ
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سذاةتتتكذ ت ذسلتزراذمتااذأوذألحتزبذأ ىلدأسذ ضااذاةا تسذحذط بذصص ذاةتتكذ ت ذاةض ائتاذ تبذمتااذوجت طذضت زنزتذةز أتسذحل زلت
 اة سالا.ذ
 .مخاطر السوق: 3.1
  :ست ذادلخزراذاجل لسذاةطتأضأتسذ تإنذاةقتابةذملتىذاة تتتؤذ زةضزئتا،ذو زة تزرذالذلست طأبذاةتتتكذتذبذب عائد األنشطة الزراعية 

 اة د فذموذاةت أجسذإالذ ضاذهنزلسذادل حهذاةإلبام؛.
 :دبذاةضزئاذادلت را.أل ذالذل  ك ذاةتتكذ  ذت ذذالتقلبات في األسعار 
 :نرااذةإللزطةذاةضامذود ذاحلصزط،ذ إنذذةكذلؤطيذإلذاطلازمذاألحضزب.االقتناقات التسويقية 
  :صأاذتك نذم ائاذبأ ذادلزلذاةإلبام؛ذأدوذ  ذادلتل ذادلس ث ا.تآكل رأس المال 
  :امأس،ذوه ذ زذلإللاذ  ذسلتزراذصأاذت  اؤذاحلك  زتذم ذوضبذصاذأطؤذألحضزبذادلت جزتذاةإلبذعدم ضمان حد أ نى لؤلسعار

 اةتتكذوادلإلابع.
 .مخاطر السيولة: 4.1

االح ث زبذ صأغسذادلغزبحسذه ذسب لوذر لتوذاألجتومذصأتاذتطت لذ تاةذاةضقتاذةغزلتسذ تاوذشبتاذاةشتجاذوهت ذ تزذلهتاطذاةستأ ةسذو صتزطبذ
ذمةذ  ضلقسذ زةسأ ةس.ذاأل  الذحذاةتتكذو زة زرذ إنذط  لذاةتتكذحذهلوذاةصأ ذاالح ث زبلسذلضاضهذدلخزراذةت

 .مخاطر أقالقية:5.1
اة قصمذ  ذرافذادلإلابعذأوذإ ازءذادلضل  زتذصت لذادلشتاوعذادل ت لذأوذاةتليذلا ت ذحذسب للتهذ تأتسذتضتلأوذاةتتتك،ذأوذمتااذ تللذذ-

ذرله طذإلصلزحذادلشاوع،
 .مخاطر صيغ التمويل الزراعي:2
 .مخاطر التمويل الزراعي عن طريق بيع السلم:1.2
 .مخاطر التشغيل:1.1.2

ذذ44ل اجهذاةتتكذاإلحىل ؛ذسلزراذتشغألأسذمتاذتطتأقهذةصأغسذاةسله،ذوأههذهلوذادلخزرا:
 .سلزراذت ضل ذ إجااءاتذتسلهذحلضسذاةسلهذونقلهزذوزبإللتهزذوتس لقهز 
 .اطلازمذج طةذادلسلهذ أهذ ست ذاةك ابثذاةطتأضأس 
 ذ ذ زذػل وذاةتتكذتكزةأ ذإضز أسذةزة خإلل ذواة ا ني...ا مااذاةقابةذملىذ أبذاةسلضسذادلس ل سذ  احطسذاةتتك،ذوه

 .المخاطر االئتمانية:2.1.2
  ذوادل  ثلسذحذمااذتسلأهذ"ادلستلهذ أته"ذحذاة دت ذادل ات ذملأتهذاةضقتا،ذألحتتزبذ تمذ  ضلقتسذ تزدلىلءةذادلزةأتسذمخاطر عدم السدا:

ةتتلةكذ قتتاذػلتتسذذ– ستت ذاة اتتزوتذ تتنيذاةضتتامذواةطلت ذذ- تضتتاذاحلصتتزطذ تت ذادل كت ذأنذتاتاتتبذاألحتتضزبذأوذتتتتخاضذذ45ةلض أتو.
ادلإلابعذ)حذصزةسذابتازعذاألحضزب(ذ انهذداذأُ  نبذ  ذرافذاةتتكذ أ زروذحذاة سلأه.ذة زذداذت ست ذاةك ابثذاةطتأضأتسذحذإتتىلفذ
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غلت زذةتهذرب أتوذاةض أتوذأيذ تااذاحملص لذجإلئأزذأوذةلأتز،ذوهت ذ تزذلتؤطيذإ ذشلزرلتسذادلتإلابعذحذتستلأهذادلت جتزت،ذو زدلقز توذاةتتتكذالذ
جإلائتت؛ذأوذ اا تتزتمذ قتتطذلستت طأبذاةتتتتكذاحتتوجزعذادلتلتت ذادلتتا  عذحذ االتتسذاةضقتتا،ذوهتت ذ تتلةكذلكتت نذدتتاذ ستتاذاةضزئتتاذادل  دتتبذ تت ذ

 ذذ46ادلضز لسذأوذ ا  هزذاةتاللس.
 عذأصأزنتتزذ  ستتلأهذادلت تت جذاألدتتوذجتت طةمذولكتت نذذةتتكذإ تتزذ ستتت ذإصسزحتتهذ تتزةغنبذلقتت اذادلتتإلابذذذ47:انخفصصاض جصصو ة المسصصلم فيصصو

ن أجتتتسذابتاتتتزعذاألحتتتضزبذودتتت ذاة ستتتلأه،ذأوذ ستتتت ذتضتتتامذاحملصتتت لذاةإلبامتتت؛ذدلخ لتتت ذاةضتتت ابمذاةطتأضأتتتسذةتتتزأل اامذأوذاا تتتزتذأوذ
 اةك ابثذاةطتأضأسذواةيتذتايتذملىذج طةذادلخاجزتذاةإلبامأس.

 .مخاطر السوق:3.1.2 
 48األحضزبذ ضاضسذةل غمذ نيذود ذإ اااذمقاذاةسلهذوود ذاة سلأه.ير السعر:تغ 
  :49 قاذل ضلبذموذاةتتكذ أبذادلت جزتذاةإلبامأسذادل سلَّ سذن أجسذةراوفذاةس ئ.عدم مقدرة البنك عل بيع المسلم فيو 
 :تتتتكذلضتتتطاذحذأصأتتتزنذةثتتتمةذ ستتتت ذحتتتامسذتلتتت ذادلت جتتتزتذاةإلبامأتتتسذواحلأ انأتتتسذ تتتإنذاةتذالبيصصصع بسصصصعر أقصصصل مصصصن سصصصعر الشصصصراء

 ذذ50ةىلح ضجزلذحذ أبذادلت جزتذادلسل سذ سضاذأدوذ  ذاةس ئ.
لق اذاة   لتوذ زةستلهذملتىذاةثقتسذاةتيتذل ةأهتزذادلشتويذ)اةتتتك(ذةلتتزئبذ)اةض أتو(ذحذدابتتهذملتىذاة  تزءذدبتزذ .مخاطر أقالقية:4.1.2ذ

األجتوذادل ات ذملأته،ذةكت ذهتتزإلذ ت ذاةض تىلءذ ت ذلست؛ءذاحت غىللذثقتسذاة إلاذ هذوتسلأهذاةسلضسذادل ا ذملأهزذ زةك أزتذوادل ا ازتذوذ
اةتتك،ذوذةكذ  ذ ىللذاح خاااذاة   لوذأل اامذ مذإن زجأتسذو زة تزرذلضتض ذدابتتهذملتىذاةستااط،ذأوذمتااذاالة تإلااذ زةستااطذحذ

 51األجوذاحملاط،ذأوذمااذاالة إلااذدب ا ازتذاةسلضسذادل ا ذملأهز...ا ذذ
 يل الزراعي بصيغة االستصنا :.مخاطر التمو 2.2
ل اجتتهذاة   لتتوذمتت ذرالتت ذاالح صتتتزعذسلتتزراذاة شتتغأوذ ثلتتهذ ثتتوذ قأتتسذاةصتتأ ذاة   للأتتسذواالحتت ث زبلسذ .مخصصاطر التشصصغيل:1.2.2

 52األ اي،ذ ز سذادل ضلقسذ ضااذاالة إلااذ  طتأقزتذادلا اذاةاقه؛ذةصأغسذاالح صتزع.
 53حىل أسذسلزراذائ  زنأسذحذاة   لوذاةإلبام؛ذ زالح صتزعذحذصزالت:ت اجهذاةتت إلذاإل .المخاطر االئتمانية:2.2.2

 تتزذلضاضتتهذةاقتتاانذأصقأ تتهذةاتتسذةل  ا تتازتذادل اتت ذملأهتتزمذ شتتوذاةتتتتكذحذتستتلأهذاةستتلضسذحذ  متتاهزذأوذتكتت نذحتتلضسذبطلملتتسذسلز 
  تزد؛ذاةث  .ذ

 ذهز.مجإلذادلشويذ)ادلإلابع(ذم ذتسالاذ زذملأهذحذت ابلخذاالح ةقزئذادل ا ذملأ
 .اةواجبذم ذاةضقاذ  ذرافذرزة ذاالح صتزعذاةليذداذػلاثذحذصزةسذمااذإةإلا أسذمقاذاالح صتزع 
ذإنذصاوثذهلوذادلخزراذلؤطيذإ ذصه بذسلزراذ  ضلقسذ سضاذاةسلضسذوةأاأسذتصالاهز.ذذ-

 .مخاطر السوق: 2.2.2
 54أحضزبذادل اطذاخلزا. ىللذادلاةذ نيذاة ضزداذواالصلززذؽلك ذأنذل ضامذاةتتكذالص  زةأسذتغمذ 



  التحوط كأداة إلدارة مخاطر التمويل الزراعي في البنوك اإلسالميةأ. فوزي الحاج أحمد، ، عائشة لمحنطأ.
 

  
   8102 سبتمبر/  بعالساالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     444

 حذصزةتسذمتااذإةإلا أتسذمقتتاذاالح صتتزعذ،ذ تإنذنكت لذرزةتت ذاالح صتتزعذمت ذومتاوذ زةشتتااءذحأ ستت ذحذرب توذاةتتتكذة كتتزةأ ذ
ذذذذ55زبإلل ذاةسلبذوتس لقهزذو أضهز،ذوه ذ زذداذلثمذسلزراذح دأس.

 تزعذاةتتليذؽلكتت ذأنذػلتتاثذحذصزةتتسذمتتااذ تض  سذتستت ل ذاةستتلبذادلصتتتضسذحذصزةتتسذاةواجتتبذمتت ذاةضقتتاذ تت ذرتتافذرزةتت ذاالح صتت
إةإلا أتتسذمقتتاذاالح صتتتزع،ذو ز تتسذحذاةقطتتزعذاةإلبامتت؛ذصأتتاذتكتت نذاةستتلضسذادلصتتتضسذتكتت نذدب ا تتازتذو قتتزلأسذ ز تتسذدتتاذلصتتض ذ

ذ ضهزذإغلزطذ شويذذلز.ذ
 .مخاطر التمويل الزراعي عن طريق بيع المرابحة لآلمر بالشراء:3.2
   لتوذ زدلااحبتسذةآل تاذ زةشتااءذ تإنذاةتتتكذل اجتهذسلتزراذاة شتغأوذناستهزذاةتيتذل اجههتزذ تبذ قأتسذمتتاذاة .المخاطر التشغيلية:1.3.2

 اةصأ ذاة   للأسذواالح ث زبلسذاأل اي،ذ ز سذ أ زذل ضل ذ ضااذاالة إلااذ زة  ا  ذ بذادلتزطئذاةشامأس.
ةشتااءذلضتبذاةتتتكذربت ذورتاةذسلتزراذاالئ  تزنذذلتلوذإنذسب لتوذاةقطتزعذاةإلبامت؛ذ صتأغسذادلااحبتسذةآل تاذ ز .المخاطر االئتمانية:2.3.2

 56اةصأغس،ذواةيتذ  ذأعلهز:
 مااذو زءذاةض أوذ  ماومذوه ذ زذلضطذتا ل ذاةاا سذملىذاةتتكذحذاح أازءذادلتل ذادلس ة ذأوذاةقسطذاألول،ذ ضىلذم ذة نهذذذ

 ،حتتزذة ة أوذاةتتكذتكزةأ ذإضز أسذة كزةأ ذاة خإلل ،ذاة غمذحذاألحضزب...ا 
 تا اذاةض أوذحذاة سالاذأوذادل زرلسذ بذمااذدابةذاةتتكذملتىذ تامذ اا تزتذتتا مذأوذزلتزطةذحذاةستضا،ذشلتزذػلت هذملتىذاةتتتكذذذ

ذ  اجهسذ طاذاخلسزبة.
 .مخاطر السوق:3.3.2

 57سلزراذتقل ذاألحضزب.ذذذ 
 ذإ ىلفذاة ماذ زةشااءذاةليذؽلك ذأنذػلاثذحذصزةسذمااذإةإلا أسذاة ماذ زةشااء.ذذ
 حذصزةسذاةواجبذم ذاةضقاذ  ذرافذاا اذ زةشااءذ إنذاةتتكذحأ ة وذتكزةأ ذإضز أسذ ت ذأجتوذاة ختإلل ذومتتزءذاةتةتاذمت ذذذ

ذ شويذآ اذػل زجذذاتذاةسلضس.ذ
 . مخاطر صيغ اإلجارة لتمويل القطا   الزراعي:3
ةذتشتوإلذحذذةتكذ تبذ قأتسذاةصتأ ذاة   للأتسذحذ تأغسذاة   لتوذ زإلجتزبةذل ضتامذاةتتتكذدلختزراذتشتغألأسذةثتمذ.مخاطر التشغيل:1.3

 واالح ث زبلسذاأل اي،ذ ز سذ أ زذل ضل ذ ضااذاالة إلااذ زدلتزطئذاةشامأسذةل   لوذ زإلجزبة.ذ
 .المخاطر االئتمانية:2.3
 .)ذ58سلزراذمااذاإللازءذدبا  مزتذأدسزاذاإلغلزبذاةيتذه؛ذحذذ سذادلس اجاذ)ادلإلابع 
 ذجزبةذادلت هأسذ زة  لأكذةصزحلذادلإلابع.سلزراذمااذاة سالاذحذصزةسذاإل
 .مخاطر السوق: 3.3
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 تاونذ اامتتزةذاص أزجتزتذاةست ئذواةطلتت ذذ- غتامذتاجمهتزذ–ل ضتامذاةتتتكذإ ذسلتزراذتستت لقأسذمتتاذ تااءذاألجهتإلةذوادلضتتااتذ 
ه ذ زذل ست ذحذ سزئاذذملىذهلوذادلضاات،ذصأاذلك نذماضسذةضااذاإلدتزلذملىذاح ملجزبهزذو زة زرذذب أاذبأ ذادلزلذادلس ث اذوذ

ذذذذ59ةثمة.
 حذصزةتتتسذمتتتااذب تتتتسذادلستتت اجاذحذتتاأتتتلذاةضقتتتا،ذوهتتت ذ تتتزذلتتتا بذ تتتزدلؤجاذ)اةتتتتتك(ذإ ذإمتتتزطةذأدستتتزاذاةشتتتااءذ ضتتتاذ صتتتهذادلتتتتزة ذ

ذ60ادلس ةقس،ذوتك نذدأ سذاأل وذادلسوطذأدوذ  ذادلتل ذادلااطذإمزطتهذو تهذ إنذاةاائذلضاذ سزبةذةل ؤجاذ)اةتتك(.
 الث: األساليب المقترحة للتحوط من مخاطر التمويل الزراعي.المحور الث

 أوال: مفهوم التحوط: 
ذالذادلختتزراذ تت ذواة ةتت اذواحل زلتتسذ  ج طهتتز.ذاةقتتت لذ تتوذملأهتتزذاإلدتتاااذلضتتطذالذورب لهتتزذادلختتزراذ  ة تتوذاإلحتتىل ؛ذاالحتت ث زبذلتتاتتط

ذوإجتتااءاتذوحتتزئوذمتت ذاةتتتتكذحبتتاذو ستتاةسذاةضتت زن،ذلضتتطذاةتتليذنواأل تتزذاحل زلتتسذ تتنيذ تتائذ هتتتزإلذ زدلختتزراةذاةقتتت لذ تتتاأذ تتبذل ضتزبم

ذ61و ضتتزبهز.ذوآثزبهتتزذادلختتزراذ ستت  لزتذ تت ذاة خاأتت ذلضتتطذاةستتأزئذهتتلاذحذواة ةتت اذ طلتت ب.ذأ تتاذلستت ث اهزذاةتتيتذاأل تت الذحل زلتتس

ذدبستاةسذ تموذ ت ذأةثتاذ ضتطذهت ذ توذاإلرتزب،ذهتلاذمت ذؼلتاجذالذاة   لتوذأوذ زالحت ث زبذح اءذاةإلبام؛ذاةقطزعذ بذاإلحىل ؛ذاةتتكذوتضز و

ذوآةأتتزتذأحتتزةأ ذأهتتهذتتتزولذللتت؛ذ أ تتزذوحتأ هذاةقطزمتتزت،ذ تتتزد؛ذ قزبنتتسذاةإلبامأتسذاألنشتتطسذحذادلختتزراةذ ست  لزتذالبتاتتزعذنرتتااذاة ةت ا

ذاةإلبام؛.ذواة   لوذاالح ث زبذسلزراذإلطابةذاح خاا هزذؽلك ذاةيتذاة ة ا
ذاحلتتاذإ ذادلختتزراذ  قلأتتوذاةكاألتتسذاةضقتت طذ تتأ ذوا  أتتزبذواةوتأتتتزتذاإلجتتااءاتذتتتتطذهتت  المصصالي: االصصصطال  فصصي التحصصوط .تعريصصف1

 ذ62االح ث زب.ذملىذةلضزئاذجأاةذاص  زالتذملىذاحملز رسذ بذاألطؤ
 63لل؛:ذ زذاة ة اذدلشاومأسذلشوا التحوط: مشروعية .شروط2
 اإلحىل أس.ذاةشالضسذأصكزاذ بذ  ا قس ذذاهتزذحباذه؛ذ تهزذاة قلأوذأوذ تهزذاة ة اذلااطذاةيتذادلخزراذأن 
 امأس.ذومق طذ طائذتك نذأنذغل ذادلخزراذإطابة  
 زةأس.ذ ت جزتذجبضلهزذ تهزذاةو  ذأوذإزاة هزذوةأسذ قطذوتقلألهزذادلخزراذإطابةذه ذاذلافذلك نذأن  
 64؛:للذ زذحذا  صزبهزذؽلك ذسل لاسذأ كزالذادلزةأسذادلؤحسزتذحذاة ة اذلا ل التحوط: أشكال.3
  :ه ذأحل بذاة ة اذاةليذالذل طل ذاةا  لذحذتاتأتزتذتضزدالسذ بذأراافذأ ايذ ه ذرب اذلتااطذ هذالتحوط االقتصا ي

 اةشخ ذاةاا  ذحذاج تزبذادلخزراذة ت لبذاأل  لذاالح ث زبلسذ ثىل.
  :هتت ذاحلتتزلذحذاة تتا نيذاة ضتتزوينذلشتت وذاجلزنتت ذاة ضتتزوينذوهتت ذدتتزئهذملتتىذمىلدتتسذتتزطةأتتسذالذهتتتافذةلتتا  ذة تتزذالتحصصوط التعصصاوني

  ص بوذادلخ لاس.
  :ةلضقاذأعلأسذةتمةذحذادلضز ىلتذادلصا أسذ زةقزماةذأنذاةضقاذ الضسذادل ضزدال ذرتضزذ أ زذالذؼلتزة ذمعالجة المخاطر التعاقدية

ذأنذا  أزبذ أغسذاة ضزداذةض لأسذادلتزطئذاةشامأسذادللإل س،ذوذللاذةزنذملىذادلؤحسزتذ أز سذمق طهزذ بذادل ضز لنيذ ادسذ زإلضز سذإ 
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 زذلؤثاذتاثماذ ضزالذملىذإطابةذادلخزراذاةيتذؽلك ذأنذتتجهذم ذاةض لأسذادللة بة،ذةلةكذؽلكت ذتضت نيذاةضقت طذ ضتضذاةتتت طذادلشتاومسذ
 اةيتذزبا ذ  ذئذواادلخزراذاحمل  لس.ذ

 الزراعي: واالستثمار التمويل مخاطر من التحوط ثانيا:آليات
ذادل زصتسذواحلتلبذاحلأطتسذوأحتزةأ ذآةأتزتذ كتوذاأل تلذملتىذرلت ةذاةإلبامت؛ذاةقطزعذة   لوذأ  اذلزذاح خاااذحأزئذوحذإلحىل أساذاةتت إلذإن

ذ تاسذااةأتزتذهتلوذتا تلذودتاذ زبتازمهتز،ذت  أتإلذاةتيتذاةإلبامت؛ذاالحت ث زبذأوذاةإلبامت؛ذاة   لتوذ تأ ذسلتزراذ  ذاة خاأ ذ  ذسبكتهزذواةيت

ذاة ضزدالسمذادلضزجلسذأوذضزويناة ذأوذاالد صزطيذاة ة ا
وه؛ذادلخزراذاةيتذتشوإلذ أهزذاةصأ ذاةيتذتق اذملىذادلشزبةسذةزدلإلابمسذوادلسزدزةذ التحوط من مخاطر صيغ االستثمار الزراعي: .1

 وادلغزبحسذ ابجسذأو ،ذوادلشزبةسذ ابجسذأدو.
 .التحوط من المخاطر السوقية:1.1

ذ65:ةلتتكذاةقأزاذهبزذ  ذجه هذأوذلاامذملىذادلإلابعذاةقأزاذهبزوذةكذ  ذ ىللذ ضضذاإلجااءاتذاةيتذؽلك ذ
 و  امأتاذصصتزطهزذادل  دتبذهبتافذ ستزماةذادلتإلابعذ ت ذ لق اذاةتتكذ   جأهذوإب زطذادلإلابمنيذ  ذ ىللذربالتاذأ تتزفذادلإلبومتزت

 .اةت اص؛ذاةاتأسذواة قتأسذإلن زجذزلز أوذدز لسذةل س ل ذواةتأبذ سضاذ تزح ذوحذاة د ذادلتزح 
  دأزاذاةتتكذ  قاميذصبلسذ  ذاخلا زتذ مذادلزةأسذةل إلابمنيمذةخا زتذاإلب زطذاةإلبام؛،ذاة ابل ذواة شتأك...ا 
 ؽلك ذةلتتكذاة خاأ ذ  ذسلزراذاةس ئذ زة ضزونذ بذاةاوةسذصأاذل هذربالاذأحضزبذادلت جزتذ ستقزذواالة إلااذ شاائهزذوت بلاهزذ

هتتلاذاإلجتتااءذحذصزةتتسذسب لتتوذاةتتتتكذةل تتإلابمنيذاةتتلل ذل تتتت نذ تهجأتتزتذاةإلبامتتسذاة ضزدالتتسذأوذةلصتت ا بذوادلختتززنذاحلك  أتتس،ذولتت ىلءاذ
 ةالههذمق طذحلهذأوذزبامسذزلز أوذإحواتأجأسذةزةق  ذواةشضم.

 ،ذؽلك ذةلتتكذزباأضذطبجسذادلخزراذ  ذ تىللذاة ت لتبذحذسب لتوذادلشتزبلبذاةإلبامأتس،ذ ت ذصأتاذاة ت لتبذاةقطتزم؛ذ)اإلن تزجذاةتتتزيت
اإلن زجذاحلأ اين،ذاة صتأبذاةغلائ؛،ذادلأكتسذاةإلبامأس(،ذوألضزذ  ذ ىللذاة ت لبذرب ذاةقطزم؛مذ ثوذتت لبذادلإلبومزتذحذرلزلذاإلن زجذ
اةتتزيتذأوذاحلأ اينذحذذاتذادلشاوعذادل  ل،ذ زإلضز سذإ ذاة ت لبذاجلغااحذحذذاتذاةقطتا،ذإ ذ تمذذةتكذ ت ذآةأتزتذاة ت لتبذاةتيتذ ت ذ

 زباأضذ س  يذادلخزرا. اهنزذ
 ةلتتكذأنذلشواذملىذادلإلابعذحذأصتاذ تاا جذاة تا نيذاة ضتزوينذاةإلبامت؛ذاحملصت ر،ذأوذاة تا نيذاة كتز ل؛ذملتىذاأل ت لذوادل جت طاتذ

ذادلإلبمأس.
األبطينذمتتزاذحذاةتتتتكذاإلحتتىل ؛ذذذ-وهتت ذأصتتاذأنتت اعذاة تتا نيذاة ضتتزوينذ-و تت ذادلهتتهذاإل تتزبةذإ ذأنتتهذدتتاذتذتطتأتت ذاة تتا نيذاة تتتزطرذ

اذ زالم  زطذملىذ   يذرل بذاةاقهذاإلحىل ؛ذحذطوبتهذاألو ذاةقزضأسذحبا سذاة ا نيذاة جتزبيذ كز تسذأن امته،ذوجت ازذاة تا نيذذ4994
اة ضزوينذوام تزبوذ الىلذةل ا نيذاة جزبيمذوتق اذاةض لأسذملىذا واإلذاةتتكذاإلحىل ؛ذوادلالت نذةالهذةوذ تستسذ ضأتسذ  ذطلتهذحبأاذ
لتت هذتستتالاذطلتت ذ تت ذل تت مذ تتتههذأوذ تت ذتضتتامذخلطتتاذ ضتتنيذػلتت لذطونذتستتالاوذةالتتتهذةلتتتتكذاإلحتتىل ؛،ذولض تت ذادلشتتوإلذ   متتزذ
ةلصتاوئذ زدلتل ذاةليذط ضهذوالذغل زذةهذادلطزةتسذ زحوطاطو،ذوحذصزلذتصاأسذاةتتكذل هذاة  عذ ا أاذهلاذاةصتاوئذحذأوجهذاخلم.ذ
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سذةلتتكذإطابةذاةصتاوئذصأاذت   ذ اادتسذأ  الذاةصتاوئذوطباحسذاحلزالتذوازبزذذاةقتااباتذادل ضلقتسذ تا بذوحذاةضزطةذتق اذجلتسذتز ض
 66اة ض لضزتذو مهز.

 67ول اتىذذةكذ  ذ ىللذدأزاذاةتتكذدبزذلل؛: .التحوط من المخاطر االئتمانية:2.1
 إثتزتذاة قصمذأوذاة ضايذ  ذرافذادلإلابع.ا وااذتقاميذض زنذأوذةازةسذ  ذرافذادلإلابعذؽلك ذاة صافذهبزذحذصزلذ 
 ا توااذت بلتاذم ائتاذ تأضتتزتذادلشتاوعذإ ذصستزبذ شتتوإلذ تنيذادلتإلابعذواةتتتك،ذوملتتىذط ضتزتذومتااذاالن رتتزبذةغزلتسذهنزلتسذاةستتتسذ

 ادلزةأسذأوذادل حهذاةإلبام؛.
 و شزبلبذاة صتأبذاةغلائ؛.اةوةأإلذملىذسب لوذزبامزتذتضزدالسذأوذاةسلهذأوذاةإلبامزتذاإلحواتأجأسذاحلك  أس،ذ 
 .االح ضىلاذاجلأاذم ذادلإلابعذرزة ذاة   لوذومسض هذادلصا أسذواة جزبلس 
 .ذطباحسذاجلاويذاالد صزطلسذةل شاوع
صأاذؽلك ذةلتتكذزباأ ذسلزراذاة شغأوذدلخ ل ذ أ ذادلشزبةسذاةإلبامأسذ  ذ ىللذ ضضذ .التحوط من المخاطر التشغيلية:3.1

 68اإلجااءات،ذ ثو:
 حسذاالئ  زنأسذاجلأاةذواالح ضىلاذادلصاحذومسضسذاةض أو،ذ  ذ اهنزذادلسزعلسذحذاة خاأ ذ  ذادلخزراذاة شغألأسذاةصزطبةذم ذاةابا

 ادلإلابعذاةشالك.ذ
 تتت  مذ تت صانيذوةتت اطبذاد صتتزطلسذزبامأتتسذوهتاحتتأسذحذاةتتتت إلذاةإلبامأتتسذواة ت  لتتسذادل خصصتتس،ذأوذاالحتت ضزنسذ تتاوبذاخلتت ةذحذصزةتتسذ

 مذادل خصصس.اةتت إلذ 
 ا تتوااذ ستتكذط تتزتاذزلزحتتتأسذ تت ذرتتافذادلتتإلابعذاةشتتالك،ذوةتتلاذا تتوااذتتتا وذاةتتتتكذحذاةشتتؤونذاإلطابلتتسذةل شتتاوعذواة تتادأ ذ

 واةادز سذادلزةأسذواإلطابلسذملىذم لأزتذادلشاوعذوحجىلته.
 .التحوط من مخاطر صيغ التمويل الزراعي:2
 .التحوط في صيغة السلم:1.2
 المخاطر التشغيلية:.التحوط من 1.1.2

 تص أهذاةضق طذواةض لأزتذ زةشكوذاةليذػل ؛ذاةتتكذ  ذاأل طزءذاةقزن نأسذواةشامأسذاةيتذؽلك ذأنذتؤطيذإ ذسلزراذتشغألأسذ
 69تتضكسذوتضرهذ  ذادلخزراذاأل ايذاالئ  زنأسذواةس دأس.

 .التحوط من المخاطر االئتمانية:2.1.2
 أجتاذزلتاط،ذ تالطسذأنذالذلكت نذهتتزإلذاتاتزئذ ستت ذ اتتطتزذ ضقتاذاةستلهذصت ذالذلكت نذت ةأوذاةتزئبذ  س ل ذادلستلهذ أتهذ قز توذ

ذذذ70هتزإلذصببذمقال ذحذمقاذواصا،ذوص ذالذتاض؛ذاةضىلدسذ نيذاةطا نيذإ ذسب لوذ قامذب  ي.
 .71تاتأ ذاة سالاذملىذ ااصوذوأدسزاذت تزح ذواةض لأزتذاةإلبامأسذحذاحلق لذوادلإلابع 

ذ72 ل؛ذاةإلبام؛ذاحملص رذأوذاة ا نيذاة كز ل؛ذملىذاأل  لذاإلن زجأسذوادل ج طاتذاةاأمسزةأسذةل إلبمس.ا وااذاة ا نيذاة كز
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ؽلك ذةلتت إلذإتتزعذ ضضذاألحزةأ ذاةيتذ  ذ اهنزذأنذزبا ذ  ذادلخزراذاةس دأسذ .التحوط من المخاطر السوقية والفنية:3.1.2
 ةصأغسذاةسله:

 سضاذل ا ذملأهذحبأاذلض  ذاة كلاسذوذبحبزذ قت الذةل صافذو تزذزاطذ: ةسلهذ تأبذاةسلضست ةأوذاةتزئبذادلسلهذإةأهذحذمقاذاذذذ 
ذذ73 للتزئبذذذذاة ةأوذأوذنستسذةتمةذ  ذاةإللزطةذةه.

 اةسلهذادل ازيذادلضزةس:ذوه؛ذأنذل اذاةتتكذأوالذمقاذحلهذ  ازيذذ ضاذتسل هذةطلتزتذةثمةذ  ذرافذةتزبذاة جزبذو صزنبذذذ
ذذ74..ا ،ذمثذل اذمقاذاةسلهذاأل ل؛ذ بذادلإلابع.اةسلبذاةغلائأس.

 ذذ75تطتأ ذ تاأذاإلصسزنذحذمق طذاةسلهمذأل ذل هذتض نيذاةضقاذإ كزنأسذزلزطةذاةسضاذم ذاةسضاذادل ا ذملأه.ذذ
 تطتأت ذاة ستضمذاةضتزطلذاةتتليذلقت اذملتىذأحتسذمل أتتسذوطباحتزتذحت دأسمذواةتتليذلاامت؛ذ صتزحلذةتوذ تت ذاةتتتكذوادلتإلابعذ تتاونذذذذ

 ذذ76يذأوذاح غىللذرافذا ا،ذوه ذ زذؽلك ذأنذلسزههذحذضبزلسذادلإلابعذ  ذاة قلتزتذاةسضالسذواة ضثاذحذاالة إلااذذبزوذاةتتك.تضا
 .التحوط في صيغة االستصنا :2.2
  .التحوط من مخاطر التشغيل:1.2.2

ذؽلك ذأنذتؤطيذإ ذسلزراذتشغألأسذتست ذتص أهذاةضقاذواةض لأزتذ زةشكوذاةليذغلت ذاةتتكذاأل طزءذاةقزن نأسذواةشامأسذاةيت - 
 77  ذادلخزراذاأل ايذاالئ  زنأسذواةس دأس.

 .التحوط من مخاطر االئتمان:2.2.2
 ذو  بتهذأنذل اذاةتتكذمقاذاح صتزعذ صا هذ زنضًزذ بذم أوذلالاذ تضسذ ضأتس،ذ أجايذاةضقاذملىذذاالستصنا  الموازي:

وه ذ زذؽلك ذأنذذ78.زبهزذ س صتضزً،ذ  طل ذ تهذ تزمسذادلطل بذ زألو زفذناسهزذةك،ذوذت ضزداذادلؤحسسذ بذم أوذآ اذ زم ت
غلت ذاةتتكذسلزراذمااذدابتهذملىذتسلأهذادلت جذادلصتبذحذآجزةهذو زدل ا ازتذادلطل  س،ذحبكهذأنذاةتتكذ طتأض هذلا قاذدلهزباتذ

ذوتقتأزتذاة صتأبذواالن زج.
 .التحوط من مخاطر السوق:3.2.2 
 ذوه ذحااطذجإلءذ  ذاةث  ذ بذ أزبذ سخذاةضقاذوتاإلذاةضا  نذةجإلاءذ زر،ذوذلس خااذذةكذ الىلذم ذالعربون استخدام بيع:

وهت ذ تزذؽلكت ذأنذلثتطذرزةت ذاالح صتتزعذمت ذاة اكتمذحذاةاجت عذمت ذومتاوذ زةشتااء،ذو زةتستتسذةلتتتكذؽلكت ذأنذذ79مق طذاخلأزبات.
 سذزبإلل ذوتس ل ذادلت جذادلصتب.ذذؼلا ذ  ذزلزطةذاة كزةأ ذاإلضز أسذادل ة لسذدبتزحت

 .التحوط في صيغة المرابحة لآلمر بالشراء:3.2
 ذحتتااطذ قتتااذةتتتمذ تت ذشبتت ذ تتااءذاةستتلضسذأوذ تتزذدتتاذلستت ىذهبتتز شذاجلالتتسذدتتاذؼلاتت ذ تت ذالقسصصا األول فصصي عمليصصة المرابحصصة:

  ز سذادلخزراذاالئ  زنأسذواةيتذ اوبهزذتثمذسلزراذأ ايذح دأس.ذذ80ادلخزراذألضز،
 ذصأتاذلكت نذطوبذاةتتتكذةضتز  ذحذتستهأوذاالئ  تزنذةصتزحلذ ست خا أهمذصأتاذلستزههذحذم لأتسذاة   لتوذذو  الخطصوتينعقص:

ة شتتوذصقأقتت؛،ذ اتت؛ذمقتتاذادلااحبتتسذإذاذحتتأك نذةلتتتتكذمقتتال :ذمقتتاذ ااحبتتسذة تت بطذ تتبذاةض أتتو،ذومقتتاذ ااحبتتسذة شتتوذ تتبذادلتت بطذ
 81األ ل؛ذةلسلضس.
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 .التحوط في صيغة اإلجارة: 3ذ
 ذ ضق طذاإلجزبةذاة شغألأسذذاتذاةسضاذاةثز  ذملىذادلايذاةط لتوذتتطت يذملتىذسلتزراذمزةأتس،ذدام صيغة المعدل المتغيراستخ:

ذ82ؽلك ذذبتتهزذ  طتأ ذمق طذاإلجزبةذذاتذادلضالذادل غم.
 الخالصة:

وةتتلاذأهتتهذااةأتتزتذادلقوصتتسذ تت ذ تتىللذمتتامذأهتتهذ تتأ ذاة   لتتوذاةإلبامتت؛ذحذاةتتتت إلذاإلحتتىل أس،ذوأهتتهذادلختتزراذادلاتتطتتسذ  طتأقهتتزذ
ذةل ة اذ  ذسلزراذاة   لوذاةإلبام؛ذحذاةتت إلذاإلحىل أس،ذؽلك ذاح خىلالذاةت زئجذاة زةأس:

 اة   لوذاةإلبام؛ذ صاسذمز سذل  أإلذدبخزراذمزةأسذنرااذالبتتزرهذ طتأضسذاألنشطسذاةإلبامأسذادل  ةسذادلضاضسذدلخزراذمالاة. .4
 أ  اذلزذحذسب لوذاةقطزعذاةإلبام؛ذأوذاالح ث زبذ أهذسلزراذ  ت مسذ  ت عذاةصأ ذادلس خا س.ذت اجهذاةتت إلذاإلحىل أسذمتاذاح خااا .2
ت ضتتامذ تتتأ ذاالحتت ث زبذاةإلبامتتت؛ذاةقزئ تتتسذملتتىذادلشتتتزبةسذملتتىذ تتتاابذادلإلابمتتتس،ذادلستتزدزة،ذادلغزبحتتتسذوادلشتتزبةسذإ ذسلتتتزراذتشتتتغألأس،ذ .3

 امأس.ائ  زنأس،ذح دأس،ذسلزراذاةسأ ةسذوادلخزراذاأل ىلدأسذواةش
ت ضامذ أ ذاة   لوذاةإلبام؛ذاةقزئ سذملىذادلاالتزتمذاةستله،ذاالح صتتزع،ذادلااحبتسذةآل تاذ زةشتااءذإ ذسلتزراذتشتغألأس،ذائ  زنأتس،ذ .4

 ح دأس،ذسلزراذاةسأ ةس،ذذوسلزراذأ ىلدأسذو امأس.
 سبلكذاةتت إلذاإلحىل أسذا  أزباتذمالاةذةل ة اذ  ذسلزراذاة   لوذواالح ث زبذاةإلبام؛م .5
ة اذاالد صزطيذ  ذ ىللذتت لبذادلشزبلبذادل  ةسذح اءذ  ذصأاذاألجو،ذأوذرتأضسذاإلن زجذنتزيتذةزنذأوذصأ اينذأوذ لائ؛ذاة ذ -

 تتتزم؛،ذأوذ تت ذصأتتاذادلتتتزر ذاجلغاا أتتس،ذ تتزة ت لبذملتتىذ ستت  يذآجتتزلذاة   لتتوذؽلكتت ذاةتتتتكذ تت ذادل اء تتسذ تتنيذ تت ابطوذذاتذااجتتزلذ
 ج ةذ  جتسذذبتتهذسلزراذح دأسذوائ  زنأسذمالاة.ذحذصنيذاة ت لبذ  ذصأاذن عذاالن زجذادل  لذذادلخ لاسذواح خاا زتهذو زة زرذ ل 

ؽلك ذاةتتكذ  ذاة خاأ ذ  ذسلزراذح دأسذتطاأذملىذ ت  جذأوذزلصت لذطونذ تمو.ذأ تزذاة ت لتبذاجلغتااحذ إنتهذؽلكختت ذ ت ذزباأت ذأثتاذ
  ؛ذحذ تزر ذ ضأتسذطونذ مهز.ذاجل ائ ذواةك ابثذاةطتأضأسذاةيتذتا كذ زحملز أوذوادل ا

اة ة اذاة ضزوينذادلس  اذ  ذ اه اذاة ا نيذاة كز ل؛ذاةتليذؽلكت ذاةتتتكذ ت ذنقتوذادلختزراذإ ذجهتسذأ تايذحذاإلرتزبذاةشتام؛ذ -
 اةقزن ين.

ذادلااحبتسذ زة ة اذم ذرال ذادلضزجلسذاة ضزدالسذواةتيتذتشت وذةتوذ ت :ذاخلأتزباتذاةشتامأسذملتىذ تاابذ أتبذاةضا ت نذواةقستطذاألولذح -
ومقاذاخلط تني،ذاةضق طذادل ازلسذةضقاذاةسلهذادل ازيذادلضزةسذومقاذاالح صتزعذادلت ازي،ذ زإلضتز سذإ ذآةأتزتذتضت نيذلتاذاأل زنتسذحذ

 مق طذادلشزبةزتذحذصزالتذاة ضايذواة قصمذإ ذ مذذةكذ  ذااةأزتذاةاضزةس.
 ذتطتأقهزذرل  ضتسذحذذاتذاةصتأغسمذ صتاسذ  تزحتقسذ تمذ  ضزبضتسذوهت ذإنذآةأزتذاة ة اذاة ابطةذوادلقوصسذحذهلوذاةاباحسذؽلك .6

  زذ  ذ انهذاة   لذإ ذتقلأوذادلخزراذإ ذاحلاذاألطؤذادل ك ذ بذاحملز رسذملىذاةض ائاذاألملىذادل كتس.ذ
أنذلكتت نذأحتتل  زذذإنذاة   لتتوذاةإلبامتت؛ذادلاةتت ذأيذادل كتت نذ تت ذت ةأاتتسذ تت ذاةصتتأ ذاةتتيتذتستت هافذذاتذادلشتتاوعذاةإلبامتت؛ذ إ كزنتته .7

رب رأزذ ضزالمذوذةكذ  ذ ىللذا  أزبذاةصأغسذادلتزحتسذواألدوذسلزراةذةكوذ اصلتسذأوذم لأتسذحذاةتشتزاذاةإلبامت؛،ذوهت ذ تزذحأستزماذ
 حذربقأقهذثااءذوتت عذاةصأ ذاإلحىل أسذةل   لوذواالح ث زب.ذ

 يذادلاومذذللوذاةتت إل. سزعلسذاةتت إلذاإلحىل أسذحذتت أسذاةقطزعذاةإلبام؛ذل ا ذواةاوبذاة ت  ذ .8
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إنذتطتأ ذ أ ذاة   لوذاةإلبام؛ذحذاةتت إلذاإلحىل أسذ بذاأل لذ تةأزتذاة ة اذادلتزحتسذ  ذ انهذاة خاأ ذ  ذسلتزراذسب لتوذذذ .9
 زذاألنشطسذاةإلبامأسذ اتاضسذادلخزرا،ذهلوذاأل مةذاةيتذتق ذوباءذمإلوفذاةتت إلذاإلحىل أسذو مهزذم ذسب لوذهلاذاةقطزعذاذلزا.ذوه ذ

لؤطيذ اوبوذإ ذتاضأوذطوبذهلوذاةتت إلذحذإنضزشذاةقطزعذاةإلبام؛ذوتطت لاومذو زة تزرذربقأت ذ إلالتزذاد صتزطلسذمالتاةذملتىذ تاابذربقأت ذ
األ  ذاةغلائ؛،ذإصىللذاة ابطاتذاةإلبامأسذ صاسذمز سذواةغلائأسذ صاسذ ز س،ذتضإللإلذاةصزطباتذاةإلبامأس،ذت  مذ تز  ذم وذإضز أسذ

ذ ذ  ذاةتطزةس،ذاة خاأ ذ  ذاةاقاذاةليذةثماذ زذؽلأإلذ ملسذادلإلابمني.ذذذو زة زرذاة خاأ
ذالهوامش:

                                                           
1

 155،ذال:2013م زن،ذ، 01،ذطابذأحز س،ذاةطتضس:االقتصا  الزراعيبضب ذصس ذادل ح ي،ذ. 
ادلضهاذاإلحىل ؛ذةلتة ثذواة ابل ،ذذ-اةتتكذاإلحىل ؛ذةل ت أس،ذ13،ذحباذربلأل؛ذبدهذمفهوم التمويل في االقتصا  اإلسالمي.ذ تلبذدة ،ذ2

 .12،ذال:2004ذ،3اةطتضس:
3
 بذطباحسذتطتأقأسذملىذادل لكسذاةضا أتسذاةستض طلسذوادل لكتسذاةضا أتسذاذلز أتس،ذ-التنمية الزراعية في ضوء الشريعة اإلسالمية اي،ذ ل ذ  ذحلأ زنذاةت. 
 .231،ذال:1995،ذجز ضسذأاذاةقاي،1ج
4
اجلإلائتاذاةضز ت س،ذألتزاذذالسصوق  أقصالق اإلسصالم واقتصصا  تزطئذاة  ت ل ذاإلحتىل ؛ذحذم لأتزتذاةتتت إلذاإلحتىل أس،ذادلل قتىذاةتاورذ:، حلأ زنذنز اذ.

  2-1،ذال:ذ2006 زب ذذ27-28-29
5
  15-13،ذالذال:ذناسذادلاجبذأمىلوذ.
6
 .276، 275،ذال:2008،ذ14ادلسمة،ذاةطتضسذذطابم زن،ذذ،البنوك اإلسالمية؛أحكامها ومبا ئها وتطبيقاتها المصرفيةذ،زل اذزل  طذاةضجل ينذ.
7
م تتتزن،ذ،ذ01اةطتضتتتسذ،ذطابذادلستتتمة،ذاألسصصصل النةريصصصة والتطبيقصصصات العمليصصصةمذالمصصصصارإل اإلسصصصالمية،ذزل تت طذصستتتنيذاةتتت اطيذوصستتتنيذزل تتتاذمسةتتتزنذ. 

 253،ذال:ذ2012األبطن،ذ
8
 .276:  اجبذحت ذذةاو،ذالذ،زل اذزل  طذاةضجل ينذ.
9
  .278-277: ناسذادلاجبذأمىلو،ذالذ.
،ذحلسلسذحب ثذوطباحزتذحذاةاكاذصارإل اإلسالميةاألسل المحاسبية لصيغ شركات المزارعة كما تمولها الم،ذصسنيذصسنيذ ةزتس.10

 .ذ6االد صزطيذاإلحىل ؛،ذال:
11
  ذ412نإللهذضبزطذ:ذ اجبذحز  ،ذالذ:ذذ.
12
  280: زل اذزل  طذاةضجل ين،ذ اجبذحت ذذةاو،ذالذ.
13
  281 ناسذادلاجبذأمىلو،ذال:ذ.
14
أوتذذ20،بحزةسذ زجس م، مذ تش بة،جز ضسذمة العالميةفي ظل األز  ديتمويل التقليصيغ التمويل اإلسالمي كبديل لل،  تزبإلذ زةاذ  حىذ.

128،ال:2143حكأكاة،ذ4955
  

15
 ذذ126م زنذ،ذالذ:ذذ2012،اةطتضسذاألو ،ذ،ذطابذاةتاالسذإسالمينحو اقتصا  مذالبنك اإلسالميةنضأهذظلاذطاووط،ذذ.
16

  .46،ذال:2014،ذ موت،ذ01اةضصالس،ذاةطتضسذذ،ذ ك تسذصس المصارإل اإلسالمية بين الواقع والمأمولدزطبيذزل اذاةطزهاذوآ اون،ذ. 
17
ادلضهاذاإلحىل ؛ذةلتة ثذواة ابل ،ذذ-اةتتكذاإلحىل ؛ذةل ت أس،ذتجربة البنوك السو انية قي التمويل الزراعي بصيغة السلممث زنذ ز كاذأضبا،ذذ. 

 .93هت،ذال:ذ4448،ذ49حباذبده:ذ
18
  .225،ال:1981و،طابذاجلأذ،اإلسالمي االقتصا يالمعجم أضباذاةشا ز ؛ذ،ذ.



  التحوط كأداة إلدارة مخاطر التمويل الزراعي في البنوك اإلسالميةأ. فوزي الحاج أحمد، ، عائشة لمحنطأ.
 

  
   8102 سبتمبر/  بعالساالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     444

                                                                                                                                                                                     
19
طابذاة ضلتتأهذاجلتتز ض؛،ذالبنصصوك اإلسصصالمية  -نةريصصة التمويصصل اإلسصصالمي-النةصصام المصصصرفي-البنصصوك الوضصصعية و الشصصرعيةمصتتزاذأضبتتاذم تتاذ تتتاوب،ذذ.

  . 276: ال،  201اإلحكتابلس،
20
  .247-246،ذال:ذ اجبذحت ذذةاوزل  طذصسنيذاة اطيذوصسنيذزل اذمسةزن،ذ.
21
  52،ذال:04/2006،ذماطذمجلة الباحث اغلس،ذاة   لوذاإلحىل ؛مذ االذوربالزت،ذ  حزويذزهأسذو زةايذذ.
22
 161 اجبذحت ذذةاو،ذال:ذذزل  طذصسنيذاة اطيذوصسنيذزل اذمسةزن،ذ. 
23
  60: ال،ذ2010ذ تكذاةتةال ذاإلحىل ؛،ذ،المفيد في العمليات البنوك اإلسالميةذاذ زبوئذاةشأخ،ضبذ. 
24

  163ال:ذ، 2016 ،ذم زن،01،ذطابذأحز س،ذاةطتضسذمية والتقليدية وعقو  المزارعةالمصارإل اإلسال شاذزل اذ تاا،ذ. 
25
  60: ال،ذ اجبذحت ذذةاوذاذ زبوئذاةشأخ،ضبذ.
26
 163ال:ذ، ادلاجبذاةسز  ذ. 
27
 159 اجبذحت ذذةاو،ذال:ذذزل  طذصسنيذاة اطيذوصسنيذزل اذمسةزن، .
28

  163-162:ال،  شاذزل اذ تاا،ذ اجبذحز  . 
29
 .93،ذال: اجبذحز  كاذأضبا،ذمث زنذ ز ذ. 
30
  55،ذال:2008ط ش ،ذذ01اةطتضسذ طابذاةقله، ،معجم المصطلحات المالية واالقتصا ية في لغة الفقهاءنإللهذضبزط،ذذ.
31
ادلزةأتتسذاةضا أتتسذةلضلتت اذذس،ذأراوصتتسذطة تت باو،ذ تتمذ تشتت بة،ذاألةزطؽلأتتالصصصيغ اإلسصصالمية لالسصصتثمار فصصي رأس المصصال العامصصلصستتطذمتتتاذاةضإللتتإلذػلتت ،ذ. 

 79،ذال:2009وادلصا أس،ذ
32
  164:ال،  شاذزل اذ تاا،ذ اجبذحز  ذ.
33
  .ذ213ال:ذ،2012م زن،ذذ،01اةطتضسذذ،ذطابذاةتاالس،اقتصا  إسالمي البنوك اإلسالمية ؛نحونضأهذظلاذطاووطذ،ذ.
34
 164:ال،  شاذزل اذ تاا،ذ اجبذحز  ذ. 
35
،ذ2003ةلتةتتتت ثذواة تتتتابل ،ذجتتتتاة،ذذاإلحتتتتىل ؛ةل ت أتتتتس،ذادلضهتتتتاذذاإلحتتتتىل ؛ذ،ذاةتتتتتتكاإلسصصصصالمصصصصصيغ تمويصصصصل التنميصصصصة فصصصصي صستتتتنيذمتتتتإلي،ذ  ختتتتاي. 
  .124ال:

36
  255 اجبذحت ذذةاو،ذال:ذذزل  طذصسنيذاة اطيذوصسنيذزل اذمسةزن،ذ.
37
يصصصة المصصصرتمر العلمصصصي الصصصدولي حصصصول االتحصصصوط و إ ارة الخطصصصر بالصصصصناعة المال إطابةذادلختتتزراذحذاةتتتتت إلذاإلحتتتىل أس،  ة تتتزلذبزلتتت ذوحتتتهزاذ تتتااوب. 

 .8،ذال:2016ذن      30ذ-27األبطن،ذاإلسالميةا  
38

 .Imran Hussain Minhas, Managing Risks in Islamic Finance, Journal of Islamic Banking & Finance, 

Volume 31 July-Sept 2014 No.3, pp:14-25 p:16. 
39
،ذملتقصصى التحصصوط وا ارة المخصصاطر فصصي المرسسصصات الماليصصة اإلسصصالميةاالئ  زنأتتس،ذة تتزلذبزلتت ،ذتقأتتأهذاةتتتت إلذاإلحتتىل أسذ تتزجلإلائاذحذاطابةذادلختتزراذ. 

 .8،ذال:2012أ الوذذ6-5اخلار ا،ذ
40

.Imran Hussain Minhas, Op.Cit.p.17. 
41

.Ibid, p.17.18 
42
  9-8،ذ اجبذحز  ،ذال:ة زلذبزل ذذ.
43
،ذالذ105-78،ذالذال:2014،ذاةضتتاائ،ذاةضتتاطذاخلتتز س،ذلصصدنانيرمجلصصة ااةتز لستت؛،ذسلتتزراذاة   لتتوذاةإلبامتت؛ذ زةصتتأ ذاإلحتتىل أس،ذ حتتلأهذ أصتتوذ. 

 95-93ال:ذ
44
،ذاراوصتسذطة ت باوذ تمذ تشت بة،ذجز ضتسذاةا تزاذنموذج مقتصر  لقيصاس وتقصويم مخصاطر السصلم فصي البنصك الزراعصي السصو انيهأثهذاطبلسذامسزمأو،ذ. 

 45-44،ذال:2015ةلأسذاةاباحزتذاةضلأز،ذ-اة رط
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45
جتتت ال،ذاةستتتأطاةذاةادز أتتتسذملتتتىذسلتتتزراذ تتتأ ذاة   لتتتوذاة جزبلتتتسذاإلحتتتىل أسذو  باهتتتتزذاالد صتتتزطلس،ذادلل قتتتىذاةتتتاورذصتتت لذذرتتتزهاذ ضتتتااشذوزل تتتاذاةستتتضأا. 
 .8،ذادلاةإلذاجلز ض؛ذ غاطالس،ذال:2011 أاايذذ23/24"،ذألزاذاالقتصا  اإلسالمي  الواقع... ورىانات المستقبل"

46
  85اةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذال:ذ حلأهذ أصو.
47
 8 ضااشذوزل اذاةسضأاذج ال،ذ اجبذحز  ،ذال:ذرزهاذذ. 
48
 85اةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذالذال:ذ حلأهذ أصوذ. 
49
 8رزهاذ ضااشذوزل اذاةسضأاذج ال،ذ اجبذحز  ،ذال:ذذ. 
50
 86-85اةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذالذال:ذ حلأهذ أصوذ. 
51
 46-45هأثهذاطبلسذامسزمأو،ذ اجبذحز  ،ذالذال:ذذ. 
52
التحصوط  اذوإطابةذادلخزراذحذادلؤحستزتذادلزةأتسذاإلحتىل أس،ذ ل قتىذاخلارت اذةل ت جتزتذادلزةأتسذاإلحتىل أسذ ضتت انذ"ذ ابذاةال ذدا ؛ذ صطاى،ذاة ةذ. 

 9،ذال:2012أ الوذذ6-5"،ذاةتسخسذاةاا ضس،ذوإ ارة المخاطر في المرسسات المالية اإلسالمية 
53
 7:رزهاذ ضااشذوزل اذاةسضأاذج ال،ذ اجبذحز  ،ذالذ. 
54
 9؛ذ صطاى،ذ اجبذحز  ،ذال: ابذاةال ذدا ذ. 
55
  ،ذ قتتتتتتتتتتتتتتزلذ تشتتتتتتتتتتتتتت بذملتتتتتتتتتتتتتتىذادل دتتتتتتتتتتتتتتب:إ ارة المخصصصصصصصصصصصصصصاطر فصصصصصصصصصصصصصصي المصصصصصصصصصصصصصصصارإل اإلسصصصصصصصصصصصصصصالمية ضتتتتتتتتتتتتتتوذمتتتتتتتتتتتتتتتاذاةكتتتتتتتتتتتتتتاميذزل تتتتتتتتتتتتتتا،ذذ. 

18786p=?www.iefpedia.com/arab/   (16/12/2017 ،):20ال 
56
 8: ابذاةال ذدا ؛ذ صطاى،ذ اجبذحز  ،ذالذ. 
57
ذ8ناسذادلاجبذ،ذال:ذ. 
58
ذ9رزهاذ ضااشذوزل اذاةسضأاذج ال،ذ اجبذحز  ،ذال:ذذ. 
59
-20،ذألزاذاألزمة المالية االقتصا ية الدولية والحوكمة العالمية زحلذ ا زح،ذإطابةذادلخزراذحذادلصزبفذاإلحىل أس،ذادلل قىذاةضل ؛ذاةاورذص ل:ذ. 

 6،جز ضسذ اصزتذمتز ،ذحطأ ،ذال:2009أة   اذذ21
60
 9سذادلاجب،ذال:نا. 
61
،ذ2011ج للأتسذذ22،ذاةلتتاوةذاةاقهأتسذاةثزةثتسذدلصتافذأ ت ذصتيبذاإلحتىل ؛ذلت اذالتمويل بالمشاركة؛ اآلليات العملية لطويرهمتاذاةس زبذأ  ذ اة،ذذ. 
  18-17ال:

62
،ذهأملتسذاحملزحتتسذسات المالية اإلسالميةالمرتمر السابع للهيئات الشرعية للمرس.زل اذمل؛ذاةقاي،ذآةأزتذاة ة اذحذاةض لأزتذادلزةأسذاإلحىل أس،ذ 

 2وادلااجضسذةل ؤحسزتذادلزةأسذاإلحىل أس،ذال:
63
 11،ذ ؤسباذاذلأملزتذاةشامأسذاحلزطيذمشاذحذاةتةال ،ذال:آليات إ ارة المخاطر في المرسسات المالية اإلسالميةصسنيذصز اذصسزن،ذ.  
64
 16 ابذاةال ذدا ؛ذ صطاى،ذ اجبذحز  ،ذال:ذ. 
65
 96-95ةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذالذال:ذا حلأهذ أصو .
66
 180 اجبذحت ذذةاو،ذال:ذذوصسنيذزل اذمسةزن،ذزل  طذصسنيذاة اطي .
67
 97-96اةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذالذال:ذ حلأهذ أصوذ. 
68
  .96ناسذادلاجب،ذال:.
69
 87اةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذالذ: حلأهذ أصوذ. 
70
 23 ضوذمتاذاةكاميذزل ا،ذ اجبذحز  ،ذالذ:ذ. 
71
 87اةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذالذ: حلأهذ أصوذ. 

http://www.iefpedia.com/arab/?p=18786
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72
 88-87ناسذادلاجب،ذال:ذ. 
73
 ذ16ة زلذبزل ذوحهزاذ ااوب،ذإطابةذادلخزراذحذادلؤحسزتذادلزةأسذاإلحىل أس،ذ اجبذحز  ذ،ال:.
74
 87اةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذال:ذ حلأهذ أصوذ.
75
 17 ابذاةال ذدا ؛ذ صطاى،ذ اجبذحز  ،ذال:. 
76
 87-86:ذاةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذالذال حلأهذ أصو .
77

 87اةتز لس؛،ذ اجبذحز  ،ذالذ: حلأهذ أصو. 
78
: بحصث فصي سصبل تطصوير ادلل قتىذاةضل ت؛ذاألول،ذضلت ذتطتأتت ذم لتت؛ذ ق تتاحذة   لتوذادلشتزبلبذاةصتغمةذوادل  حتطسذ زإلح صتتزعذ تت؛ذاجلإلائتتتا ااينذأضبا،ذ. 

 10ال:ذ دزدلتس 1945 تزيذذ08جز ضتسذ ،2008 ن     24/25البدائل التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
79
 16ة زلذبزل ذوحهزاذ ااوب،ذ اجبذحز  ،ذالذ:ذذ. 
80
 16ناسذادلاجب،ذالذ:ذ. 
81
تاصبتتسذمث تتزنذ تتز كاذو ااجضتتسذبضتتزذحتتضاذاهلل،ذذ-تحليصصل قضصصايا فصصي الصصصناعة الماليصصة اإلسصصالمية -إ ارة المخصصاطررتتزبئذاهللذ تتزنذوأضبتتاذصتأتت ،ذذ. 

 169،ذال:2003اة ابل ،ذاةتتكذاإلحىل ؛ذةل ت أس،ذجاة،ذادلضهاذاإلحىل ؛ذةلتة ثذوذ
82
  171-170،ذال:ناسذادلاجب. 

 

 

 

 


