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  اإلقراض الربوي واإلقراض اإلسالمي دراسة مقارنة بالتطبیق على المصرف الزراعي في نینوى
  ھناء سلطان داؤد

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات
  

  الخالصة
استھدف البحث معرفة الصیغ اإلسالمیة البدیلة لسعر الفائدة والتي یمكن أن تستعمل في          

المصارف الزراعیة بدل الفائدة التقلیدیة، حیث أن معظم المزارعین، یحجمون عن التعامل مع ھذه 
البحث من اجل  انطلقالمصارف ألسباب دینیة وفي الوقت نفسھ ترھق المزارعین لتكلفتھا العالیة، لذا 

بھا إن استعمال الصیغ اإلسالمیة البدیلة لسعر الفائدة ھي األفضل الفرضیة التي جاء  إلثباتالمحاولة 
ومن أھم استنتاجات البحث امكانیة  استعمال الصیغ اإلسالمیة واالستفادة من أیة ایجابیات . للمزارعین

ك بھدف شمول تلك الشریحة من قد تساعد قاعدة المستفیدین من قروض المصرف الزراعي وذل
المزارعین وخاصة صغارھم، الذین یحجمون عن التعامل بأسلوب اإلقراض ذو الفائدة التقلیدیة 

  .ویفضلون التعامل المصرفي وفق ھذه الصیغ
  

  المقدمة
الزراعttي كونھttا تتعامttل بالفائttدة  اإلقttراضیمتنttع معظttم المttزارعین عttن التعامttل مttع مؤسسttات         

معttدل الفائttدة نttوع مttن الربttا الttذي  إنونجttد نسttبة عالیttة مttن المttزارعین یttرون  دینیttة، ألسttباب التقلیدیttة
مttن الربttا والمttرابین والttذین یتعttاملون بttھ موقفttا حttادا وشttدیدا  اإلسttالملقttد كttان موقttف . اجتنابttھینبغttي 

صtریحة  قرآنیtةال اآلیtاتالربا تحریما قاطعا ولقد جtاءت  اإلسالمفقد حرم  . مرونة إيوحساسا ال یتقبل 
الtذین امنtوا اتقtوا  أیھtایtا ":فیھ قال تعtالى فtي كتابtھ الكtریموواضحة في تحریم الربا والتندید بالمتعاطین 

بوا  فان لم تفعلوا فآذنوا بحرب مtن هللا ورسtولھ وان تبtتم فلكtم  .مؤمنینكنتم  إنهللا وذروا ما بقي من الرَّ
الtذین "، وقtال أیضtا  ٢٧٩، ٢٧٨ :اآلیتtین/ البقtرة  من سtورة. "ال تظلمون وال تظلمون أموالكمرؤوس 
بوا ال یقومون  یأكلون البیtع مثtل  إنمtاقtالوا  بtأنھمكما یقوم الtذي یتخبطtھ الشtیطان مtن المtس ذلtك  إالالرَّ

بوا واحل هللا البیع وحرم  بtواالرَّ عمیtق  اإلسtالميالtدین  إنوبمtا   .٢٧٥ :اآلیtة/ مtن سtورة البقtرة  ".الرَّ
معttدل المttزارعین الttذین  إننجttد  منھttا،وخاصttة فttي المنttاطق الریفیttة  اإلسttالمیةبلttدان الجttذور فttي ال

مtن مجتمtع المtزارعین المسtلمین وھtي نسtبة  %١٠الزراعtي یشtكلون  اإلقtراضیشاركون فtي بtرامج 
مttا قورنttت بعttدد العttاملین بالزراعttة فیھttا ومعظمھttم مttن صttغار المttزارعین المحتttاجین  إذامتواضttعة 

ینحرمون من الخدمات الضروریة التtي تقtدمھا ) الربا(ولكن بتحریمھم التعامل بالفائدة  األموال،لرؤوس 
للتعttرف علttى الصttیغ اإلسttالمیة البدیلttة ومttن ھنttا جttاءت أھمیttة البحttث  الزراعttي، اإلقttراضمؤسسttات 

إمكانیtة  وتكمtن أھمیtة الدراسtة فtي جانبھtا المیtداني فtي ألسعار الفائtدة والتtي تخtدم صtغار المtزارعین،
لغtرض زراعtة محصtول  )الدراسtة عینtة(طبیق ھtذه الصtیغ علtى القtروض التtي صtرفت للمtزارعین ت

وتتحttدد مشttكلة . تكttالیف وإیttراد ھttذا المحصttول وحجttم القttروض المصttروفة مttن خttالل تحدیttدالحنطttة 
بعttدم اسttتعمال المصttارف الزراعیttة فttي منطقttة البحttث اإلقttراض ضttمن المفھttوم اإلسttالمي البحttث 

التجاریttة ممttا یttؤدي إلttى إحجttام صttغار المttزارعین بالمشttاركة بالبرنttامج االقراضttي  واسttتعمال الفائttدة
 ،البحtثمن ھنtا جtاءت فرضtیة ألسباب دینیة وفي حالة اقتراضھم تكون الجھة المقرضة ھي المستفیدة، 

اإلقttراض وفttق الصttیغ اإلسttالمیة البدیلttة لسttعر الفائttدة ھttي األفضttل للمttزارعین وخاصttة صttغار  إن
التاریخیة إن سtبب عtزوف المtزارعین عtن اإلقtراض تشیر الدراسات السابقة وفقاً لحداثتھا . المزارعین

من المصارف الزراعیة الستخدامھا الفائtدة التقلیدیtة وان ھنtاك صtیغ إسtالمیة بدیلtة لسtعر الفائtدة یمكtن 
ي معظtم تطبیقھا في مجال اإلقراض الزراعي، وان المصارف اإلسالمیة أصبحت تالقي نجاحا وإقباال ف

دراسة عن مستوىاالداء قبل تطبیق الصیغ اإلسtالمیة فtي ) ١٩٩٦(الدول اإلسالمیة فقد أعد الباحث ذیاب
اإلقراض المعمول بھا في البنك وفtق الصtیغ اإلسtالمیة،  بالبنك الزراعي السوداني، تناول خاللھا أسالی

إلسtالمي قtد أصtبح حقیقtة ووجد أن ھناك تطور في عدد المقترضین، وركز على أن العمtل المصtرفي ا
أن  ھنttاك صttیغ  إسttالمیة  ال  ) ١٩٩٦( Mahdaviو ,Bdakhshan قائمttة وتجربttة ناجحttة، وأشttار

  استخدامھا  في    نیمك
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tttیغا ال یمكttا صtttاك أیضttة، وھنtttھ للزراعttناعة منtttة للصttا مالئمtttي ألنھttراض الزراعtttات اإلقttنمؤسس 
المصttرف اإلسttالمي علttى انttھ لttیس ) ١٩٩٧(اسttتخدامھا نھائیttا،  ووصttف كttل مttن سttعیفان و قttدورة 

ttعى لتحقیttو یسttل ھttیق بttالمعنى الضttادیة بttھ اقتصttرفا وظیفتttة مصttة واجتماعیttات روحیttیم مقومttق وتعم
ترتبط ارتباطا وثیقا باإلنسان، لھذا اعتبرا تحقیق الtربح بالنسtبة للمصtرف اإلسtالمي حtافزا ولtیس ھtدفا 

عttزوف كبttار المttزارعین عttن االقتttراض بسttبب معتقttداھم ) ١٩٩٩(بحttد ذاتttھ، وعttزا النجفttي وآخttرون 
أصtبحت واقعtا جدیtدا، یحظtى بtالقبول العtالمي بtان المصtارف اإلسtالمیة ) ٢٠٠١(الدینیة، وبtین بشtیر 

وتتسttابق المؤسسttات المصttرفیة األجنبیttة لألخttذ بالتجربttة، وبttدأت مراكttز البحttوث بالجامعttات الغربیttة، 
طبیعtة المــtـصارف ) ٢٠٠٢(وتنtاول یحیtىومؤسسات التمویل الدولیة على دراسة النمtوذج اإلسtالمي، 

ء التtي تعتمtد علیھtا فtي مزاولtة أعمالھtا فضtال عtن أھtم من حیث مفھومھا واألسس والمبtادى اإلسالمیة
الttدور الھttام الttذي یمكttن أن ) ٢٠٠٢(مttن الشttراح والشttریف لوأشttار كtt، األھttداف التttي تسttعى لتحقیقھttا

تلعبھ البنوك اإلسtالمیة فtي تنمیtة المجتمtع وتطtویره حیtث إنھtا تقtوم بكثیtر مtن المھtام التtي تخtرج عtن 
سtttا إلtttى تیسtttیر اإلنتtttاج وتعزیtttز طاقtttة راس المtttال وفقtttا للشtttریعة الوظtttائف التقلیدیtttة فھtttي تسtttعى أسا

تحویttل نظمttھ االقتصttادیة ـ وخاصttة الttنظم  إلttىیتجttھ  اإلسttالمیةلttذا بttدأ عttدد مttن البلttدان . اإلسttالمیة
وكانtت التطtورات شtدیدة فtي بعtض مtن ھtذه  اإلسtالم،تتوافtق بقtدر اكبtر مtع تعtالیم  ـ بحیtثالمصرفیة 

ن یالنظttام إن .غیرھttافttي  أو اإلسttالمیةسttعا مttن االھتمttام سttواء فttي البلttدان واجتttذبت قttدرا وا البلttدان،
الفائtدة وأول خطtوة  نیحرمtا أنھمtافtي  إال األخtرىال یختلفان عن النظم  اإلسالمییناالقتصادي والمالي 

نظtم مصtرفیة خالیtة  إقامtةالفائtدة ولھtذا حظیtت  إلغtاءھو  اإلسالمیةاتخذت في صبغ االقتصاد بالصبغة 
وكttذلك  وأشtكالھا أنواعھttابجمیtع  اإلسttالمیةیشttمل تحtریم الفائttدة فtي الشtریعة . اھتمtام بttأكبرلفائtدة مtن ا

 اإلقtراضعمtل مؤسسtات  إن. ثابتtة أخtرى وأشtیاءالنقtود  إقراضالناتجة عن  األخرىالمكاسب المادیة 
قتtراض تحویرات خاصtة فیمtا یتعلtق بكtل مtن مصtادر التمویtل وعملیtات اال إجراءبدون فوائد یتضمن 

بشtكل  اإلسالمي طبق النظام فإذا النقدیة،السیاسة  وتأثیرللتمویل ودور البنك المركزي  األخرىوالطرق 
فtان كtال مtن ھtذین  والتقلیtدي، اإلسtالميخلtق نظtام جدیtد یجمtع بtین النظtام  إلى لجأت أوكلي  أوكامل 

ویعttد اسttتخدام نظttام فttي التطبیttق فttي ظttل الظttروف السttوقیة الراھنttة،  النظttامین معضttالت ومشttاكل
المصtرف راس المtال العامtل  یھیtئالمفضلة في مجtال التمویtل حیtث  واإلشكال األسالیبالمشاركة من 

عائttدات ) معttدالت( أسttعاروتعمttل المؤسسttة علttى تحدیttد . الخسttارة أو اإلربttاححصttة سttواء مttن  ویأخttذ
الtttربح والخسtttارة  الن التمویtttل الtttذي یتضtttمن حالtttة المسtttاھمة فtttي األخtttرى، االقتtttراض والتمtttویالت

 اإلجtراءات بواسtطةعندما یتخلف المقترضون عن الدفع فtان ھtذه المؤسسtات یtتم حمایتھtا ، )المشاركة(
 األربtاحتطبیtق نظtام المشtاركة فtي  إمكانیtةتجtد صtعوبة فtي  اإلقtراضبعض مؤسسtات  إن .التشریعیة

زراعtة التtي تكtون فیھtا والخسائر الن عنصر المخاطرة فیھ كبیر خاصtة بالنسtبة للمقترضtین لغtرض ال
ولكن ھنtاك عtدة . األسعاروالتغیر في  اإلنتاجمن  التأكدنسبة المخاطرة عالیة للظروف التي تكتنفھا عدم 

القtرض  :منھtاالمختلفة  اإلسالمیةصیغ تقدمھا المؤسسة المقرضة من التسھیالت المالیة باستخدام العقود 
. بالتtأجیرعقد الشراء ، المضاربة، المساقاةو المزارعة ،ةالجعل اآلجلة،الصفقات ، البیع بالتقسیط ،الحسن

ھtدف البحtث لtذا فقtد  .عملیة وان بعضا منھا ال تسtتخدم نھائیtا ألسبابوھناك الكثیر من العقود قد تتغیر 
استعمال صیغ إسالمیة حدیثة تمثل البدائل لسtعر الفائtدة فtي اإلقtراض الزراعtي واالسtتفادة مtن أیtة  إلى

ttد تسttات قttن ایجابیttة مttك الفئttمول تلttدف شttك بھttروض وذلttن القttتفیدین مttدة المسttیع قاعttى توسttاعد عل
المزارعین وخاصة صغارھم، الذین یحجمون عtن التعامtل بأسtلوب اإلقtراض بفائtدة ویفضtلون التعامtل 

  .المصرفي وفق ھذه الصیغ
                                               

  ھقائوطر مواد البحث
ل شttممttن مصttادرھا المیدانیttة حیttث التttي تttم الحصttول علیھttا علttى البیانttات األولیttة بحttث أعتمttد ال     

فttي المنطقttة  ٢٠٠٠/٢٠٠١محصttول الحنطttة للموسttم مزارعttيمزارعttا مttن ) ٣٠٠(   مجتمttع البحttث
و المنطقtة غیtر مضمونـtـة ) حمیtدات(والمنطقة شبھ مضtمونة األمطtار ) الشیخان( المضمونة األمطار 

وجمیع المزارعین مقترضین مtن  ،مزارعا لكل منطقة) ١٠٠(على التوالي وبواقع   ) الحضر(األمطار 



تtم اختیtار عینtة . ٢٠٠٠/٢٠٠١المصرف الزراعي في نینوى لغرض زراعة محصول الحنطة للموسم 
مttن مجتمttع البحttث إذ اعتبttرت كttل منطقttة، طبقttة تضttم مجموعttة مttن % ١٠عشttوائیة طبقیttة بلغttت 

)  ٣٠(مزارعttي المنطقتttین االخttریتین ، وبttذلك أصttبحت عینttة البحttث  المttزارعین غیttر متttداخلین مttع 
  مزارعا ،  موزعین على المناطق 
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محاولة لتقریب وتمثیل مجتمع ه العینة مزارعین، وھذ) ١٠(المشمولة بالدراسة وبلغت حصة كل منطقة 
  .الدراسة

ونظttام ) الربttوي(إن وجttھ االخttتالف بttین نظttام اإلقttراض بفائttدة ) ١٩٩٥(ذكttر الصttناع وآخttرون       
ھو في أن العائtدات الصtافیة التtي یحصtل علیھtا كtل مtن ) الالربوي أو اإلسالمي(اإلقراض بدون فائدة 

  :م المعمول بھ ویمكن التعبیر عن ذلك بالمعادالت آالتیةالمقترض والمقرض تختلف باختالف النظا
  ):                                                    الربوي(نظام اإلقراض بفائدة .١

Li=P. i                                       
          Bi=R (P+K)-L 

Li =ttا یحصttرض  لمttھ المقttدة(علیttة الفائttقیم(, P =ttرضرأس المttال المقت, i = ى رأسttعرالفائدة علttس
رأس المttال = , Kمعttدل العائtد علttى المشtروع= R ,علیttھ المقتtرض لمttا یحصBi =tالمtال المقتtرض 

  المملوك لدى المقترض
  ):                                                الالربوي أو اإلسالمي(نظام اإلقراض بدون فائدة .٢

LIs=M.a                                                                                                       
BIs=M (1-a)                                                                                                  

M  =روعtربح المش= LIs, اtم tرض لیحصtھ المقtعلی, BIs =tا یحصtھ ا لمtرضعلیtلمقت =a ,ةtحص 
حصة المقترض من الربح ھذه الصیغ تمثل الصtیغ المشtھورة والمعروفtة =  (a-1) ,المقرض من الربح

وھtذا یعنtي إن نظtام الفائtدة .  والتي تمارسtھا البنtوك والمصtارف العاملtة فtي بعtض األقطtار اإلسtالمیة
ttة ال یتحمttروع لالربویttا المشttرض لھttد یتعttاطر قttة مخttرض أیttك المقttھ البنttا  فیttالربح تقریبttول، فttالمم

أما النظام الثtاني وفقtا للصtیغ اإلسtالمیة، فھنtاك مشtاركة . مضمون، خاصة إذا ما اقترن بضمانات قویة
  . في الربح أو الخسارة

الصtیغ المtذكورة المtذكورة  وبھدف تحدید ما یحصل علیھ كtل مtن المقtرض والمقتtرض اسtتعملت      
وثانیtا، حسtب نظtام اإلقtراض ) الربtوي(ام اإلقtراض بفائtدة على قروض مزارعي العینة أوال حسب نظ

بعد أن تم احتساب التكلفtة الكلیtة والtربح الtذي یحصtل علیtھ ورأس ) الالربوي أو اإلسالمي(بدون فائدة 
بعtد ذلtك تمtت المقارنtة بtین النتtائج . المال المملوك لدى كل مزارع مقترض لنحصل علtى معtدل العائtد

  .    عد تطبیق الصیغ المستخدمة في كال النظامینالتي تم الحصول علیھا ب
   

  النتائج والمناقشة
إجمtالي التكtالیف الكلیtة للtدونم الواحtد وللمسtاحة الكلیtة لكtل مtزارع ) ١(یتضح من خالل الجدول       

 ٣٠من المزارعین المقترضین من المصرف الزراعي في المناطق الثالث ضمن عینtة الدراسtة والبالغtة
د تدرجت الحیازات العائدة لكل مزارع في كل منطقة من أعلى حیازة إلى أقل حیازة فtي كtل مزارعا، لق

التكttالیف الكلیttة تشttمل كttل مttن التكttالیف الثابتttة و المتغیttرة، ثttم تttم احتسttاب قیمttة القttرض الttذي . منطقttة
بtھ  لوحسtب مtا معمtو% ١٨تقریبا من التكالیف الكلیtة وبسtعر فائtدة % ٩٠یستحقھ كل مزارع والبالغ 

كttذلك تttم احتسttاب إنتاجیttة الttدونم الواحttد، حیttث جمعttت البیانttات میttدانیا مttن . فttي المصttرف الزراعttي
، وباالعتمttاد علttى أسttعار بیttع المحصttول للموسttم نفسttھ تttم ٢٠٠٠/٢٠٠١المttزارعین للموسttم اإلنتttاجي 

معtدل ولغtرض تطبیtق المعtادالت المشtار إلیھtا، اسtتخرج . احتساب اإلیراد الكلي لكل مtزارع مقتtرض
أمtا . العائد الtداخلي وراس المtال المملtوك لtدى كtل مقتtرض وربtح المقتtرض الtذي یحصtل علیtھ أیضtا

تم تحدیدھا حسب ما جاء بالسیاسة االئتمانیtة المعمtول بھtا فtي % ٣٠حصة المقرض من الربح والبالغة 
الزراعtي،  المصرف الزراعي السوداني، الtذي یعتبtر أول مtن اسtتخدم الصtیغ اإلسtالمیة فtي اإلقtراض

  %.٧٠وبذلك بلغت حصة المقترض من الربح 
   



انttھ فیمttا إذا تttم تطبیttق نظttام اإلقttراض بفائttدة علttى  یوضttح الجttدول: المنطقغغة المضغغمونة األمطغغار:أوال
ملیtون  ٢٩مزارعي ھذه المنطقtة فtان، مtا یحصtل علیtھ المقtرض فtي حالtة مtا إذا أعطtى قرضtا قیمتtھ 

 ١٠.٨ملیون دینار وما یحصtل علیtھ المقتtرض ھtو  ٥.٢ة ھودونم بمحصول الحنط ٩٠٠دینار لزراعة 
ملیون دینار وبعد مقارنة على ما یحصل علیtھ كtل مtن المقtرض  و المقتtرض  عنtد  اسtتخدام  الصtیغة  

  اإلسالمیة  یتبین  أن ، 
  
  

  ٢٠٠٥) ٤(العدد) ٣٣(دالمجل                          )ISSN 1815-316X(                         زراعة الرافدین مجلة 
  

  )*ملیون ینار(تكالیف وإنتاجیة الدونم الواحد وإلجمالي المساحة مع قیمة القرض ):١(الجدول
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٢٩.٠  ٣١.٥٠٠  ٦٣.٩٠  ٣٢.٤٠٠  ٩٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٧٢  ٠.٠٣٦  
٢٨.٠  ٢٥.٢٣٠  ٥٤.٨١  ٢٩.٥٨٠  ٨٧٠  ٠.١٥٥  ٠.٤٠٥  ٠.٠٣٤  
٢٧.٠  ٣٠.٢٤٠  ٦١.٢٠  ٣٠.٩٦٠  ٧٢٠  ٠.١٦١  ٠.٥٣٠  ٠.٠٤٣  
٢٥.٠  ٢٠.٨٠٠  ٤٦.٨٠  ٢٦.٠٠٠  ٦٥٠  ٠.١٦٠  ٠.٤٥٠  ٠.٠٤٠  
٩.٠  ٣٤.٢٠٠  ٤٤.٤٦  ١٠.٢٦٠  ٥٧٠  ٠.١٥٠  ٠.٥٢٠  ٠.٠١٨  
٨.٠  ١٤.٤٠٠  ٢٣.٤٠  ٩.٠٠٠  ٤٥٠  ٠.١٥٠  ٠.٣٥٠  ٠.٠٢٠  
٦.٥  ١٥.٥١٠  ٢٣.١٠  ٧.٥٩٠  ٣٣٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٦٧  ٠.٠٢٣  
٦.٥  ٩.٩٠٠  ١٨.٩٠  ٩.٠٠٠  ٣٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٢٠  ٠.٠٣٠  
٦.٠  ٦.٤٠٠  ١٣.٤٠  ٧.٠٠٠  ٢٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٥٠  ٠.٠٣٥  
٦.٠  ٥.٨٠٠  ١٢.٨٠  ٧.٠٠٠  ٢٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٣٠  ٠.٠٣٥  
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٢٥.٠  ٢٦.٥٣٥  ٥٤.٩٠  ٢٨.٣٦٥  ٩١٥  ٠.١٥٠  ٠.٤٠٠  ٠.٠٣١  
٢٥.٠  ٢٥.٢٠٠  ٥٢.٢٠  ٢٧.٠٠٠  ٩٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٣٩٠  ٠.٠٣٠  
٢١.٠  ٨.٨٠٠  ٣٢.٨٠  ٢٤.٠٠٠  ٨٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٢٧٥  ٠.٠٣٠  
٢١.٠  ٢٢.٥٠٠  ٤٥.٠٠  ٢٢.٥٠٠  ٧٥٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٠٠  ٠.٠٣٠  
١٣.٠  ٢٨.٥٢٠  ٤٣.٤٠  ١٤.٨٨٠  ٦٢٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٦٧  ٠.٠٢٤  
١٢.٠  ١٩.٠٤٠  ٣٠.٢٤  ١١.٢٠٠  ٥٦٠  ٠.١٥٠  ٠.٣٦٥  ٠.٠٢٠  
٥.٠  ١٢.٢٤٠  ١٨.٠٠  ٥.٧٦٠  ٢٤٠  ٠.١٥٠  ٠.٥٠٠  ٠.٠٢٤  
٥.٠  ٩.٢٤٠  ١٤.٧٤  ٥.٥٠٠  ٢٢٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٥٠  ٠.٠٢٥  
٢.٥  ٧.٥٠٠  ١٠.٨٠  ٣.٣٠٠  ١٥٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٨٢  ٠.٠٢٢  
٢.٥  ٣.٧٥٠  ٦.٧٥  ٣.٠٠٠  ١٥٠  ٠.١٥٠  ٠.٣٠٠  ٠.٠٢٠  
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٢٩.٠  ١.٦٢٠  ٣٤.٠٢  ٣٢.٤٠٠  ٨١٠  ٠.١٥٠  ٠.٢٨٤  ٠.٠٤٠  
٢٩.٠  ١٦.٣٨٠  ٣١.٩٨  ١٥.٦٠٠  ٧٨٠  ٠.١٥٠  ٠.٢٧٥  ٠.٠٢٠  
٢٤.٠  ٦.٣٠٠  ٣٣.٦٠  ٢٧.٣٠٠  ٧٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٣٢٠  ٠.٠٣٩  
٢٣.٠  ١.٨٩٠  ٣٠.٢٤  ٢٨.٣٥٠  ٦٣٠  ٠.١٥٠  ٠.٣٢٠  ٠.٠٤٥  
١٥.٠  ٠.٩٦٠  ١٧.٧٦  ١٦.٨٠٠  ٤٨٠  ٠.١٥٠  ٠.٢٥٠  ٠.٠٣٥  
١٥.٠  ٤.٩٥٠  ٢٥.٢٠  ٢٠.٢٥٠  ٤٥٠  ٠.١٥٠  ٠.٣٧٥  ٠.٠٤٥  
١٣.٠  ٣.٠٠٠  ١٨.٠٠  ١٥.٠٠٠  ٣٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٤٠٠  ٠.٠٥٠  
١٢.٠  ١.٥٠٠  ١٠.٢٥  ٨.٧٥٠  ٢٥٠  ٠.١٥٠  ٠.٢٧٥  ٠.٠٣٥  
٦.٥  ١.٠٥٠  ٨.٤٠  ٧.٣٥٠ ١٧٥  ٠.١٥٠  ٠.٣٢١  ٠.٠٤٢ 
٥.٠ ٠.٧٥٠ ٦.٧٥ ٦.٠٠٠  ١٥٠  ٠.١٥٠  ٠.٣٠٠  ٠.٠٤٠  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
دراسة حالة الحبوب في     :دیمیة أنموذج للمخاطرة والالیقینالزراعات ال)"٢٠٠٢(الخالدي، صالح الدین حسن -

  .ماجستیر مقدمة إلى كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل ، رسالة"نینوى              
  .المصرف الزراعي في نینوى -

  ٢٠٠٥) ٤(العدد) ٣٣(مجلدال                          )ISSN 1815-316X(                         زراعة الرافدین مجلة 
النتائج التي تم الحصول علیھا بعد تطبیtق الصtیغ المسtتخدمة فtي كtال النظtامین علtى ) ٢(ویبین الجدول 

  . مزارعي عینة الدراسة
  

  )ملیون دینار(ما یحصل علیھ كل من المقرض والمقترض من مزارعي العینة ): ٢(الجدول



  
ملیtون أي ألن كtل مtن  ٢٢.١المقتtرض علtى  المقرض یحصل على ملیون دینار في حtین یحصtل ٩.٥

المقرض والمقترض یستفیدان، كذلك بالنسبة لجمیع القروض المعطاة لمزارعي ھذه المنطقtة فtالمقترض 
ملیون دینار فان ما یحصل علیھ المقرض في ھtذه  ٦دونم، واقترض مبلغ  ٢٠٠العاشر الذي قام بزراعة

  ملیون دینار ٢.١یون دینار وما یحصل علیھ المقترض ھو مل١.١الحالة عند استخدام اإلقراض بفائدة ھو

  
  ٢٠٠٥) ٤(العدد) ٣٣(المجلد                          )ISSN 1815-316X(                         زراعة الرافدین مجلة 

وبعد مقارنة ما یحصل علیھ كل من المقرض والمقترض عنtد اسtتخدام الصtیغة اإلسtالمیة یتبtین أن كtل 
ملیttون دینttار فttي حttین یحصttل ١.٧لمقttرض والمقتttرض یسttتفیدان أیضttا، المقttرض یحصttل علttى مttن ا

  .    ملیون ٤.١المقترض على 
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اإلقراض بدون   ئدةاإلقراض بفا
  )اإلسالمي(فائدة 
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٢٢.١  ٩.٥  ١٠.٨  ٥.٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٣١.٥٠  ٣.٤٠  ٠.٤٩  ٠.١٨  
١٧.٦  ٧.٥  ٨.٥  ٥.١  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٢٥.٢٣  ١.٥٨  ٠.٤٦  ٠.١٨  
٢١.٢  ٩.١  ١٠.٤  ٤.٩  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٣٠.٢٤  ٣.٩٦  ٠.٤٩  ٠.١٨  
١٤.٦  ٦.٢  ٧.١  ٤.٥  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٢٠.٨٠  ١.٠٠  ٠.٤٤  ٠.١٨  
٢٣.٩  ١٠.٣  ٦.٣  ١.٦  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٣٤.٢٠  ١.٢٦  ٠.٧٧  ٠.١٨  
١٠.١  ٤.٣  ٤.١  ١.٤  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ١٤.٤٠  ١.٠٠  ٠.٦٢  ٠.١٨  
١٠.٨  ٤.٦  ٣.٩  ١.٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ١٥.٥١  ١.٠٩  ٠.٦٧  ٠.١٨  
٦.٩  ٢.٩  ٣.٥  ١.٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٩.٩٠٠  ٢.٥٠  ٠.٥٢  ٠.١٨  
٤.٥  ١.٩  ٢.٢  ١.١  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٦.٤٠٠  ١.٠٠  ٠.٤٨  ٠.١٨  
٤.١  ١.٧  ٢.١  ١.١  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٥.٨٠٠  ١.٠٠  ٠.٤٥  ٠.١٨  
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١٨.٦  ٧.٩  ٩.٢  ٤.٥  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٢٦.٥٥  ٣.٣٦  ٠.٤٨  ٠.١٨  
١٧.٦  ٧.٥  ٨.٥  ٤.٥  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٢٥.٢٠  ٢.٠٠  ٠.٤٨  ٠.١٨  
٦.١  ٢.٦  ٢.٦  ٣.٨  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٨.٨٠٠  ٣.٠٠  ٠.٢٧  ٠.١٨  
١٥.٧  ٦.٧  ٧.٤  ٣.٧  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٢٢.٥٠  ١.٥٠  ٠.٥٠  ٠.١٨  
١٩.٩  ٨.٥  ٧.٤  ٢.٣  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٢٨.٥٢  ١.٨٨  ٠.٦٦  ٠.١٨  
١٣.٣  ٥.٧  ٤.٨  ٢.٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ١٩.٠٤  ٠.٨٠-  ٠.٦٣  ٠.١٨  
٨.٥  ٣.٦  ٣.١  ٠.٩  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ١٢.٢٤  ٠.٧٦  ٠.٦٨  ٠.١٨  
٦.٤  ٢.٧  ٢.٥  ٠.٩  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٩.٢٤٠  ٠.٥٠  ٠.٦٣  ٠.١٨  
٥.٢  ٢.٢  ١.٨  ٠.٥  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٧.٥٠٠  ٠.٨٠  ٠.٦٩  ٠.١٨  
٢.٦  ١.١  ١.٢  ٠.٤  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٣.٧٥٠  ٠.٥٠  ٠.٥٦  ٠.١٨  
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١.١  ٠.٥  ٣.٧-  ٥.٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ١.٦٢٠  ٣.٤٠  ٠.٠٥  ٠.١٨  
١١.٥  ٤.٩  ٢.٧  ٥.٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٠.٧٨٠  ٢.٢٠  ٠.٥٢  ٠.١٨  
٤.٤  ١.٩  ٠.٨  ٤.٣  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٦.٣٠٠  ٣.٣٠  ٠.١٩  ٠.١٨  
١.٣  ٠.٦  ٢.٣-  ٤.١  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ١.٨٩٠  ٥.٣٥  ٠.٠٦  ٠.١٨  
٠.٧  ٠.٣  ١.٧-  ٢.٧  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٠.٩٦٠  ١.٨٠  ٠.٠٥  ٠.١٨  
٣.٥  ١.٥  ١.٣  ٢.٧  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٤.٩٥٠  ٥.٢٥  ٠.٢٠  ٠.١٨  
٢.١  ٠.٩  ٠.٢  ٢.٣  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٣.٠٠٠  ٢.٠٠  ٠.١٧  ٠.١٨  
١.١  ٠.٥  ٠.٨-  ٢.٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ١.٥٠٠  ٣.٢٥-  ٠.١٥  ٠.١٨  
٠.٧  ٠.٣  ٠.٣-  ١.٢ ٠.٧٠  ٠.٣٠  ١.٠٥٠  ٠.٨٥  ٠.١٣  ٠.١٨  
٠.٥ ٠.٢ ٠.٢- ٠.٩  ٠.٧٠  ٠.٣٠ ٠.٧٥٠ ١.٠٠ ٠.١١  ٠.١٨ 



أیضا انھ فیما إذا تtم تطبیtق نظtام اإلقtراض بفائtدة  یوضح الجدول :المنطقة شبھ مضمونة األمطار:ثانیا
ملیtون  ٢٥أعطى قرضا قیمتھ على مزارعي ھذه المنطقة فان، ما یحصل علیھ المقرض في حالة ما إذا 

 ٩.٢ملیtون دینtار ومtا یحصtل علیtھ المقتtرض ھtو  ٤.٥دونم بمحصول الحنطة ھtو ٩١٥دینار لزراعة 
ملیttون دینttار وبعttد مقارنttة علttى مttا یحصttل علیttھ كttل مttن المقttرض والمقتttرض عنttد اسttتخدام الصttیغة 

 ١٨.٦مقتtرض علttى ملیtون دینtار فttي حtین یحصttل ال ٧.٩اإلسtالمیة یتبtین أن، المقttرض یحصtل علttى 
ملیون أي ألن كل من المقtرض والمقتtرض یسtتفیدان، فtالمقترض العاشtر فtي ھtذه المنطقtة و الtذي قtام 

ملیون دینار فان مtا یحصtل علیtھ المقtرض فtي ھtذه الحالtة عنtد  ٢.٥دونم، واقترض مبلغ  ١٥٠بزراعة
ملیtون دینtار وبعtد  ١.٢ملیtون دینtار ومtا یحصtل علیtھ المقتtرض ھtو ٠.٤استخدام اإلقtراض بفائtدة ھtو

مقارنة ما یحصل علیھ كل من المقtرض والمقتtرض عنtد اسtتخدام الصtیغة اإلسtالمیة یتبtین أن كtل مtن 
ملیtttون دینtttار فtttي حtttین یحصtttل  ١.١المقtttرض والمقتtttرض یسtttتفیدان أیضtttا، المقtttرض یحصtttل علtttى 

  .    ملیون ٢.٦المقترض على 
مدى االستفادة لمزارعي ھذه المنطقtة فیمtا إذا  ىویشیر الجدول إل :المنطقة غیر مضمونة األمطار:ثالثا 

تم تطبیق نظام اإلقراض بدون فائدة،  فان ما یحصل علیھ المقرض في حالة مtا إذا أعطtى قرضtا قیمتtھ 
ملیtون دینtار أمtا المقتtرض فیكtون قttد  ٥.٢دونtم بمحصtول الحنطtة ھtو ٨١٠ملیtون دینtار لزراعtة  ٢٩

فtاع تكلفtة زراعtة ھtذه المنطقtة وبعtد مقارنtة علtى مtا یحصtل ملیون دینtار الرت ٣.٧خسر مبلغا مقداره 
 ٠.٥علیھ كل من المقرض والمقترض عند استخدام الصیغة اإلسالمیة یتبین أن، المقرض یحصtل علtى 

ملیttون أي أن المقتttرض یسttتفید وفttي الوقttت نفسttھ  ١.١ملیttون دینttار فttي حttین یحصttل المقتttرض علttى 
دونtم،  ١٥٠رض العاشtر فtي ھtذه المنطقtة والtذي قtام بزراعtةالمقرض ال یكون في حالة خسارة، فالمقت

ملیون دینار فان ما یحصل علیھ المقرض في ھذه الحالة عند استخدام اإلقtراض بفائtدة  ٥واقترض مبلغ 
ملیtون دینtار وبعtد مقارنtة مtا یحصtل  ٠.٢ملیون دینار ویكون المقترض قد خسر مبلغا مقtداره  ٠.٩ھو

 ٠.٢عند استخدام الصیغة اإلسtالمیة یتبtین أن المقtرض یحصtل علtى  علیھ كل من المقرض والمقترض
  .    ملیون دینار ٠.٥ملیون دینار والمقترض یحصل على 

تشttیر نتttائج الدراسttة انttھ لttو أخttذنا جمیttع قttروض المttزارعین فttي العینttة قبttل وبعttد تطبیttق الصttیغ       
صtیغ اإلسtالمیة فtي اإلقtراض الزراعtي اإلسالمیة نجtد أن ھنtاك الكثیtر مtن االیجابیtات عنtد اسtتخدام ال

والتي تخدم المزارعین المقترضین من المصرف الزراعي الذي الزال یستخدم صtیغة اإلقtراض بفائtدة، 
ویعزى ذلtك إلtى أن فtي حالtة اإلقtراض بالفائtدة یتحمtل المقتtرض وحtده الخسtارة خاصtة وان الزراعtة 

اسtتخدام الصtیغ اإلسtالمیة فtان كtل مtن المقtرض  تكتنفھا الكثیر من المخاطرة والالضمان، أما في حالة
إن كثیttر مtttن . والمقتttرض یتحمttل الخسttارة إذا حصttلت، أي أن ھنttاك مشttاركة فttي الttربح والخسttارة

بسtبب )  كما ذكtر سtابقا(المزارعین وخاصة صغارھم، یحجمون عن التعامل بأسلوب اإلقراض بالفائدة 
وتظھر الدراسtة . دین اإلسالمي، فضال عن تكلفتھا العالیةربا تحرم في ال اتحریمھم لھذه الفائدة باعتبارھ

تطبیق ھذه الصیغ في المصرف الزراعي في نینوى وبقیtة المصtارف الزراعیtة فtي  نأیضا، انھ باالمكا
العراق، الن ما سبق عرضھ یبین إن العمل ضمن ھذه الصیغ فtي صtالح صtغار المtزارعین وان العمtل 

قائمttة وتجربttة ناجحttة وعنصttرا فعttاال یقttوم بttدوره فttي إعطttاء  المصttرفي اإلسttالمي قttد أصttبح حقیقttة
القttروض وتجمیttع المttدخرات وتوجیttھ لألمttوال نحttو االسttتثمار بالوسttائل غیttر التقلیدیttة إال أن النتttائج 

بأي حال من األحtوال إال بمقtدار توجtھ المجتمtع وقوانینtھ نحtو  رالمرتبطة بالمصارف اإلسالمیة ال تظھ
لذا فان على الحكومات والھیئtات والسtلطات النقدیtة أن تعمtل . ریعات إسالمیةإقامة نظم ومؤسسات وتش

على تذلیل الصعوبات التي تواجھ ھذا النوع مtن المصtارف سtواء مtن حیtث اإلنشtاء ودعtم مواردھtا أو 
ttا مttل أو عالقتھttث التعامttن حیttة عمttة القائمttارف المركزیttي . المصttرف الزراعttى المصttاء علttواإلبق

یtة یخttدم صttغار المtزارعین فضttال عtن اسttتقطابھ للمttدخرات الریفیtة وذلttك بttدعم كمصtرف تنمیttة زراع
راس مالھ وتوفیر التسھیالت المیسرة لھ، وعلى المصرف أن یقوم بدور كبیtر فtي مجtال الخtدمات التtي 

وعلttى المصttرف أیضttا االسttتفادة مttن . یوفرھttا للمttزارعین عttن طریttق فروعttھ المنتشttرة فttي المحافظttة
الدول اإلسالمیة التي تقوم بتطبیق الصیغ اإلسالمیة في مجtال اإلقtراض الزراعtي تجربة المصارف في 

  وتطبیق األسلوب األكثر مالئمة ألوضاع صغار المزارعین ، بحیث  ال  تشكل  تكالیف 
  ٢٠٠٥ )٤(العدد) ٣٣(المجلد                          )ISSN 1815-316X(                         زراعة الرافدین مجلة 

وعttدم اقتصttار . المعttامالت عبئttا علttیھم، بحیttث تصttل الخttدمات إلttى اكبttر عttدد ممكttن مttن صttغار المttزارعین
القttروض المقدمttة بموجttب ھttذا األسttلوب القttروض القصttیرة األجttل، بttل ینبغttي االھتمttام بttاإلقراض المتوسttط 

  . والطویل األجل اللذین یحققان التنمیة الزراعیة المتكاملة
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ABSTRACT  
         The purpose of this study to know the Islamic formulas as a substitute for 
interest rate which can be used in agricultural banks. A number of farmers don't like to 
deal with agricultural banks that take the familiar interest due to their religious rules , 
and because of the high costs from which the farmers suffer.  Therefore, this research 
started in an attempt to prove its hypothesis which says that it is much better to use 
Islamic formulas as a substitute for interest rate.  The most important conclusion is 
that we can apply the Islamic formulas and make use of their positive facilities to help 
a large number of payees to get loans from agricultural banks.  The aim of here to 
attract more and more farmers to deal with agricultural banks, especially the farmers 
who reject borrowing loans at any interest.  Those farmers prefer only to deal with 
bank transactions according to the Islamic formulas.     
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