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الخالصة

إن معدددل المددزارعين الددنين يشدداركون فددي بددرام االقددراي الزراعددي يشددكلون  %01- %5مددن مجتم د
المددزارعين المسددلمين وهددي نسددبة متوامددعة انا مددا قورنددت بعدددد العدداملين بالزراعددة في ددا ومع م ددم مددن صددغار
المدددزارعين المجتددداجين لدددرؤوس االمدددوال ،ولكدددن بتجدددريم م التعامدددل بالرااددددح (الربدددا) ينجرمدددون مدددن الخددددمات
المددرورية التددي تمدددم ا المصددارا الزراعيددة هددنا ممددا يددؤثر علددى كميددة االنتددا الزراعددي ،لددنا تمددمنت فرمددية
البجث بان هناك مصارا إسالمية تمارس عمليات ا ممن إطدار يتماشدى وكجكدام الشدريعة ايسدالمية وبدان هنداك
صيغ إسالمية بديلة لسعر الراادح يمكن اعتمادها في التعامل م المدزارعين فدي المصدارا الزراعيدة فدي العدراق،
وألجددل كثبددات هددنض الررمددية اسددتخدم كسددلون المجاكدداح مددن خددالل اسددتخدام صدديغة المددري الجسددن عنددد صددرا
المروي الزراعية وتبين كن هناك زيادح في كمية االنتا الزراعي فيمدا لدو اسدتخدمت هدنض الصديغة ،جيدث كخدنت
سلسلة زمنية للمدح  2010-1970للمروي المصروفة وكمية االنتا الزراعي في العراق.
الكلمات الدالة :قروي اسالمية ،قروي زراعية ،انتا زراعي ،كسلون المجاكاح.
تاريخ تسلم البجث ، 4104/01/01 :وقبوله.4104/04/01 :
المقذمة

ان ال دا من االقراي اساسا هو تس يل المبادالت واالنشطة الجميمية ،فالنشداط الجميمدي هدو التبدادل امدا
بغري االستثمار او االسدت الك وهدنا هدو عمداد النشداط االقتصدادط والخطدوح االولدى نجدو تنميدة الثدروح وتجميدق
الرفاهيددة ،فلددو كددان االفددراد يملكددون المددال الددالزم التمددام هددنض االنشددطة لمددا كددان هندداك جاجددة لالقددراي ،لددنا تنشد
الجاجة لالقراي انا وجددت مبادلدة نافعده لكن دا متوقرده بسدبن ايدان المدال الدالزم التمام دا ،فداالقراي فدي هدنض
الجالة يجمق قيمة ممدافة لالقتصداد النده يسدمت باتمدام نشداط جميمدي نداف لدم يكدن مدن الممكدن اتمامده لدوال وجدود
االقراي ،فاالقراي يجمق و يرة م مة في النشاط االقتصادط ويس ل ويشج المبادالت واالنشطة الجميميدة التدي
تولد الميمة الممافة للنشاط االقتصادط ،وهنا هو مصدر تنمية الثروح وتجميدق الرفداض االقتصدادط وفدي ممابدل هدنض
الو يرة يستجق االقراي عاادا ينب من الميمدة الممدافة التدي يجمم دا ،وبددون هدنض الميمدة الممدافة اليوجدد مبدرر
اصددل لعااددد االقددراي ،بددل يصددبت هددنا العااددد تكلردده مجمددة وخسددارح علددى النشدداط االقتصددادط ،وبندداء علددى هددنا
االسدداس نجددد ان جميد اسددالين االقددراي فددي الصدديغ االسددالمية تددرتبط ارتباطددا مباشددرا بالنشدداط الجميمددي .فددالبي
االجل والسلم واالجارح والمشاركة والمماربة ،وايرها من الصيغ االسالمية جميع دا تتمدمن االقدراي بصدورح
التنرددك عددن النشدداط الجميمددي ،وهددنا يترددق م د طبيعددة االقددراي و و يرتدده ،وتعددد المصددـارا ايسددالمية إجددد
المطددـاعات المددـالية الم مددة التددي تددؤثر فددي قطددا االنتددا  ،ومددن اجددد ،فروعدده النشدداط الزراعددي بشددميه (النبدداتي
والجيواني) ويتم نلك عن طريق تمدديم التمويدل الدالزم بالصديغ ايسدالمية المتنوعدة والبديلدة لسدعر الرااددح ،وتبدرز
كهمية هنض الصيغ بما توفرض من متطلبات تلبي اجتياجات األنشطة االقتصادية كافة ،والتي شدرعت لجدواا العبداد،
وشر لكل جاجة صيغة تختص ب دا ،وب دنا تتعددد اندوا الصديغ بجسدن مدا تمتمديه جاجدة االفدراد علدى اخدتالا
معددامالت م الماليددة ،ب دددا تيسددير جددوااج م المتنوعددة وعدددم التمددييق علددي م ،كمددا ان للصدديغ ايسددالمية ابعادهددا
الدينية ،واالقتصادية واالجتماعيدة ،وت در مدن خدالل تطبيم دا عمليدا لكون دا مصددر للتمويدل ايسدالمي الزراعدي
وعامال اساسيا في نمو هنا المطا  ،فمال عن كهميته في تشدغيل االيددط العاملدة ،الن المدال ال يولدد مداال كمدا هدو
الجال في االقتصاد التمليدط النط يكون سعر الراادح فيه عاادا لراس المال إال انا اشترك مد عنصدر العمدل وبدنلك
تبتعد المصارا ايسالمية عن الخط العدام الدنط تسدلكه المصدارا التمليديدة جيدث تسدعى المصدارا االخيدرح الدى
زيادح معدالت الراادح في عمليات االاتمان المصدرفي والمدروي االخدر يمابل دا ارتردا نسدبي لسدعر الرااددح علدى
الوداا بانواع ا ومن خالل عملية التوازن بين سعر الراادح اعالض ينعكس االثر السلبي على االهداا المرجدوح فدي
هددنض المصدددارا ،كمددا بالنسدددبة للمصددارا ايسدددالمية فتسدددعى الددى توجيددده عمليت ددا بمدددا يخدددم البيادددة االقتصدددادية
واالجتماعية في منافدن التدتجكم في دا كسدعار الرااددح وتجعدل مدن اعتبدارات الدربت اعتبدارات اجتماعيدة جيدث يكدون
العاادد االجتمداعي اجددد المؤشدرات التخددان المدرارات االسددتثمارية ،ومدن هنددا يمدوم البجددث علدى فرمددية بدان هندداك
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مصددارا إسددالمية تمددارس عمليت ددا مددمن إطددار يتماش دى وكجكددام الشددريعة ايسددالمية باالقتددداء بددايراء الرم يددة
ومعايير المجاسبة للمؤسسات المالية ايسالمية وبان هنداك صديغ إسدالمية بديلدة لسدعر الرااددح يمكدن اعتمادهدا فدي
التعامددل م د المددزارعين فددي المصددارا الزراعيددة .وي دددا البجددث الددى تسددليط المددوء علددى العمددل المصددرفي
ايسالمي واستخدامه للصيغ البديلة ألسعار الراادح واثبات كهميت ا االقتصــادية ومد مالامت دا لتمويدل المشـدـاري
الزراعية من خدالل اسدتخدام صديغة المدري الجسدن .بدين (بدوقرط )2005 ،فدي دراسدته مخداطر صديغ التمويدل
التجارية ايسدالمية فدي البندوك السدعودية ،كن المصدرا ايسدالمي يعمدل علدى تلمدي األمدوال مدن المددخرين علدى
كساس صيغ التمويل ايسالمية ثم استخدام ا في كنوا المعامالت المسموح ب ا شرعا تكون علدى هيادة مشداركات
كو بيددو وايرهددا .وتوصددل الباجددث إلددى كن هندداك عدددح اعتبددارات تجعددل مخدداطر المصددارا ايسددالمية اقددل مددن
مخاطر المصارا التمليدية جيث جرصت المصارا ايسالمية على اختيدار المشداري التدي تسداهم ب دا كو تمول دا
جيث تكون ال مشاري مختلرة ومتررقة بجيث لو كان هناك خسارح كو انخراي في كرباح اجد المشاري فانده سدوا
يعوي نتيجة الرترا األرباح فدي المشداري األخدر  .وتجدتر المصدارا ايسدالمية بجدزء مدن كرباج دا لتكدوين
اجتيدداطي لدددي ا تسددتطي بواسددطته مواج ددة الخسدداار التددي قددد تجدددث .وفددي دراسددة ( )2006،Mirmoezziجددول
نمون االست الك الكبير في المجتم ايسالمي ،التي توصدل في دا إلدى كن االدن النداس الدنين يؤمندون بالتعليمدات
والميم ايسالمية هو من خالل الن م والمانون ايسالمي والمبادئ واألخالقيات الموجودح والتي انعكست على نمدط
االست الك واينتا في جمي المجاالت كهم ا الزراعية وكنلك على طرق التمويدل النجداز النمدو والتطدوير جيدث
اعتبرت من كفمل االستراتيجيات المتبعة نجدو النمدو والتطدوير والتدي تجعدل السياسدات ككثدر إدراك فدي المجتمد
ايسالمي .اما دراسة ( )2006 ،Bin Eidجول مشاكل البنوك االسالمية وجلول م التي اومجت ان زيدادح توسد
االعمدال المصدرفية االسددالمية تدؤدط الدى زيددادض اجابدة جاجدات الندداس والتردوق الممدارن علددى االعمدال المصددرفية
التمليديه (براادح) .كما ككد (عبدهللا )2006 ,في دراسته كن هناك الكثير من المدزارعين ال يرابدون بالتعامدل بالربدا
كخددنا كو عطدداء وتلبيددة لجاجددة هددؤالء المددزارعين ددرت مؤسسددات ماليددة ومصددارا إسددالمية ،وقامددت بممارسددة
األنشددددطة االسددددتثمارية وفددددق المر ددددوم ايسددددالمي ومن ددددا االسددددتثمار فددددي األنشددددطة الزراعيددددة .وفددددي دراسددددة
(السبعاوط )2007 ،جول دور االقراي للمصارا االسدالمية وافداق تطدويرض فدي مدوء المسدؤولية االجتماعيدة،
اومت في ا مد جاجة المجتم االسالمي الى مؤسسدات ماليدة تعمدل بصديغ االقدراي االسدالمية وتطبدق الطدرق
الشدددرعية ،مدددن اجدددل الدددتخلص مدددن التعدددامالت التدددي تجمدددل الرواادددد والربدددا فدددي اطدددار تعامالت دددا .وفدددي دراسدددة
(العباسي )2008 ،جول دور المؤسسات المالية والعمود االسالمية في زيادح معدل النمدو الزراعدي ،فمدد اومدجت
دور المؤسسددات االسددالمية وكيريددة اسددتخدام ا للصدديغ االسددالمية فددي زيددادح النددات الزراعددي وعملددت علددى ربددط
عناصر االنتا بالجانن االيمداني و اكددت وجدود عالقدة تعكدس تبعيدة راس المدال واالري لعنصدر العمدل لكدون
(راس المددال ،واالري) ال يمكددن اسددتغالل ما اال انا دخددل عنصددر العمددل ،كمددا بينددت الدراسددة اندده اليددتم نلددك اال
بوجود تن ديم بدين المؤسسدات او المصدارا االسدالمية التدي تددعم النشداط الزراعدي بتدوفير االقدراي االسدالمي.
وفددي دراسددة (جسددن )2010 ،تناولددت في ددا االقددراي الزراعددي الددنط يعتبددر كجددد المصددادر ال امددة لتمددديم رؤوس
األموال الالزمدة لتغطيدة نرمدات المتطلبدات الزراعيدة خاصدة فدي البلددان الناميدةفونلك لمدعا المددخرات الررديدة
لددد الغالبيددة الع مددى مددن قطددا المزارعين،وفددي األردن تعتبددر مؤسسددة ايقددراي الزراعددي المؤسسددة الوجيدددح
المتخصصة في تمويل المشداري الزراعيدة،ولترعيل دورهدا بعدد تمداؤله فدي السدنوات األخيدرح،ومن كجدل إيصدال
خدددمات ا لكافددة المددزارعين اتخددنت إجددراءات لتطبيددق ن ددام تمويددل إسددالمي اليمددوم علددى الراادددح .وفددي دراسددة
( )2010 ، khanجول البنوك االسالمية بين ان المصارا االسالمية عمدت عن ما يزيد عن  111بيليدون دوالر
من اموال الواليات المتجدح كاصول في مصارا اسالمية ،وتنمو هنض االمدوال بداكثر مدن  %05سدنويا ،جيدث ان
االعمال المصرفية واالقراي يكدون بددون فواادد ممدا جعدل تلدك المصدارا اكثدر كرداءح اقتصدادية مدن العمدل مد
المصددارا التمليديددة وتكددون المصددارا االسددالمية اكثددر مسدداواح اقتصدداديا وعدالددة مددن المصددارا التمليديددة.وفي
دراسة (السدويلم )2011 ،جدول مومدو  ،اصدول التمويدل االسدالمي ،اومدت في دا الردرق بدين البيد والربدا الدنط
نص عليه المران الكريم في قوله تعالىَ (( :وكَ َج َّل َّ
هللاُ ْال َبيْد َ َو َجدرَّ َم الرَ َبدا)) (البمدرح )275،فبيدان هدنا الردرق وجكمدة
التشدري فدي التمييدز بين مدا تمثدل جدوهر االقدراي االسدالمي .وبدين ( (2011 ،Grosjeanفدي دراسدته للتجربدة
التاريخية الجتالل جنون شرق اوربا بواسطة االمبراطوريدة العثمانيدة جيدث سدلط المدوء فدي هدنض الدراسدة علدى
استمرار التنمية المالية واستمرار ج در االقدراي برااددح تجدت الجكدم االسدالمي فدي تلدك الدبالد ،جيدث اسدتطاعت
تلددك البلدددان التددي جكمددت تجددت االمبراطوريددة العثمانيددة تنميددة المشدداري الصددغيرح والمتوسددطة الججددم او تن دديم
المشاري  ،وقد نمت هنض المشاري بشكل ملجو في تلك البلدان ،وم نلك فمد كانت هنالدك اقليدات التدي سدمت ل دا
باالقراي براادح مثل االرمنية ،وفي النتيجة توصل الباجث الى ان صيغ التمويل االسالمية كان ل دا اثدر كبيدر فدي
اتاجة الررص للعاملين لتنميدة وتطدوير اقامدة مشداريع م .وفدي دراسدة (العداني )2012 ،بدين كن العمدل المصدرفي
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ايسالمي لـه فلسدرة مختلردة تمامدا ن عدن فلسدرة المصدارا التمليديدة ،نلدك كن تلدك المصدارا تتداجر فدي النمدود عدن
طر يدق بيد وشددراء االاتمدان والتكسددن مددن الردرق ،ف ددي قاامددة علدى الربددا ولدديس التعامدل فددي السددل كو الخدددمات،
باسددتثناء الخدددمات المصددرفية الخاليددة مددن المخدداطرح .يتمددت مددن خددالل اسددتعراي الدراسددات التددي سددبمت هددنض
الدراسة ان صيغ التمويل االسالمي بالرام من المخاطر التي تواج دا اال ان ل دا اثدار ايجابيدة كثيدرح من دا زيدادح
النات الزراعي وتنمية المشاري المتوسطة والصدغيرح واقامدة مشداري جديددح ،وان لصديغ التمويدل االسدالمي اثدر
كبير في اقبال عدد كبير من المستريدين على هنا النو من المروي ونلدك الن هنالدك عددد مدن المدزارعين الدنين
اليتعاملون بالمروي الممرونة باسعار فاادح ،اللتزام م بالمواعد الدينية التي تنص على عددم التعامدل بالرواادد ،امدا
في بجثنا هنا افترمنا منت المروي للمزارعين بصيغة المري الجسن وباستخدام اسلون المجاكاح تبين ان الندات
الزراعي يزداد فيما انا استخدمنا هنض في منت المروي وهنا يعني ان المدزارعين سديمبلون علدى االقدراي لكونده
بدون فاادح .ومن خدالل الدراسدات السدابمة جداءت كهميدة البجدث جيدث يعدد وجدود المصدارا ايسدالمية نو كهميدة
كبيرح في الوقدت الدراهن ألن دا بدديل امثدل للتعامدل المصدرفي ويعدد مدن الخطدوات الم مدة فدي إعدادح التنسديق بدين
إيمان الررد وممارساته العملية فدي الجيداح ،ونلدك مدن خدالل العمدل علدى صديغ التعامدل المصدرفي ايسدالمي نات
الممارسات الواسعة في االن المصارا ايسالمية.
مواد البحث وطرائقه

اعتمددد البجددث فددي من جيددة علددى اسددلون الددربط بددين اتجدداهين وهمددا االسددلون الوصددري الددنط يسددتند الددى
الدراسات الن رية التي تطرقت الى هنا المومو  ،اما االخر ف و االسلون الكمي لتميديم الجاندن التطبيمدي والدنط
يستند الى الطرق االجصااية والمياسية لتميديم النتداا المتجصدل علي دا مدن خدالل دراسدة اثدر ايقدراي الزراعدي
وفددق الصدديغ االسددالمية علددى النددات الزراعددي ونلددك باسددتخدام اسددلون المجاكدداح ونلددك ب خددن سلسددلة زمنيددة للمدددح
 2010 -1970لكل من المروي الزراعية المصروفة من المصرا الزراعي التعاوني فدي العدراق وكميدة الندات
الزراعي في العراق .ان ن المجاكاح  Simulation Techniqueهو تمليد للواق يتعامل م الجاالت التي ُتعد ّد
في ا الخاصدة العشدوااية المرتداح لوصدا ن دام معدين .وهدو طريمدة لجدل المسداال المتعلمدة ب ن مدة واقعيدة ويسدمت
بتجمي المعلومات نات الصلة بسلوك الن ام عبر تطورض مد الدزمن ،فمدالن عدن انده (كط ن د المجاكداح) يُسدتخدم
لتمدير دقة النمان الريامية للمسداال الواقعيدة .لمدد اجت دد البداجثون باعطداء تعداريا للمجاكداح جسدن اجت دادات م،
ننكر من ا :ان ن المجاكاح هو ن عددط قدوط وشداا يجدراء تجدارن علدى الجاسدون ،وهدو يتمدمن عالقدات
ريامية ومنطمية مختلردة مدرورية لوصدا سدلوك كط ن دام واقعدي جميمدي وتركيبده وعلدى مددد زمنيدة ممتددح .و
المجاكاح هي ن لتمليد  Imitateعملية تشغيل كط ن ام واقعي جميمي عبر تطورض مد الدزمن .وان ن د المجاكداح
هدو ن د عددددط جاسدوبي يسدتعمل اسددتعماالن واسدعا ن لجدل المسدداال المختلردة .وتعتبدر المجاكدداح كداح جاسدوبية شددااعة
لتمليد سلوك األن مة الجياتية المعمدح .ويعد ن المجاكاح هو ن جاسوبي مريد وسلس وس ل التطبيق يستخدم فدي
تجليل المساال المعمدح وتمليدها وهو يسمت باختيار األن مة المتداولة وتمديرها دون الجاجة إلى انجداز نلدك الن دام
وتنرينض من الناجية الواقعية وكنلك عدم الجاجة الختبار الن ام الدواقعي .يُعدد كسدلون المجاكداح المدالن األخيدر الدنط
يمكن استخدامه عندد إخرداق الطراادق العدديدة الكالسديكية فدي إيجداد الجلدول للمسداال المختلردة .وتشدمل فدي الوقدت
الجامددر تطبيمددات المجاكدداح طيرددا واسددعا مددن التطبيمددات العلميددة والتمنيددة والطبيددة وال ندسددية والجياتيددة .وتددتلخص
عملية المجاكاح بمجموعة من الخطوات كهم ا (الخياط:)2010،
 .0تعريا المس لة ومتغيرات ا ثم بناء النمون الريامي ل ا.
 .4تعيين العناصر المراد ترجص ا ثم تسيير عملية المجاكاح.
 .3ترجص النتاا واختيار األفمل من ا.
وتجدر ايشارح إلى انده لديس مدن المدرورط ان تتمدمن الدراسدات المجاكاتيدة كل دا هدنض الخطدوات ،ان ان
عملية المجاكاح ليست عملية متتابعة مجصورح.
ان للمجاكاح ايجابيات ومآخن نوجزها على النجو ايتي:
االيجابيات:
 .0كن ا ن

مرن جدا يمكن ان يستخدم لجل المساال التي ال يمكن (كو يصعن) إيجاد الجل التجليلي ل ا.

 .4تسمت باشتمال (إدخال) األن مة الجياتية المعمدح دون ان تتداخل مع ا.
 .3ل ا إمكانية تمليص زمن التشغيل وتمليل التكلرة.
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 .2تسمت بدراسة ت ثير متغيرات المس لة.
المآخذ:
 .0يمكن ان تستغرق عملية المجاكاح وقتا طويال.
 .4تعطي نمونجا وجيدا كجيانا ال يمكن نمله لمس لة كخر وقد ال تولد الجل األمثل للمس لة.
 .3تتطلن إدارح توليد المتغيرات الوسطية التي تصا قيود المس لة قيد الدراسة.
أنواع المحاكاة :هناك كربعة كنوا رايسية من طرق المجاكاح وهي (الجيالي:)2012،
 .0المجاكدداح المتمطعددة (المنرصددلة)  :Discrete Simulationفددي هددنا النددو مددن المجاكدداح تكددون المتغيددرات
والمشاهدات نات طاب متمط (منرصل) ،ويستخدم هنا الندو فدي العديدد مدن األن مدة ال ندسدية وفدي العلدوم
ومساال التخزين وصروا االنت ار.
 .4المجاكدداح المسددتمرح (المتصددلة)  :Continuous Simulationيخددتص هددنا النددو بمجاكدداح نمددان األن مددة
نوات المتغيرات المستمرح (المتصلة) بالنسبة للدزمن .وهدنض النمدان تتمدمن ن مدا مدن المعدادالت الترامدلية
والتي تعطي عالقات بين معادالت تغير جالة المتغيرات بالنسبة للزمن.
 .3المجاكاح الم َُركبة  :Combined Simulationيتممن هنا النو مدن المجاكداح متغيدرات متمطعدة ومسدتمرح
في ان واجد.
 .2المجاكدداح الم جنددة (التسددريعية)  :Hybrid Simulationيعتمددد هددنا النددو مددن المجاكدداح علددى الجاسددون
الم جدن الجدديث  Modern Hybrid Computerوالدنط كساسده ن دام رقمدي نو معالجدات متعدددح نوات
سرعة عالية من اجل تمليل تكلرة التشغيل .ان الجواسين الم جنة تالزم خاصة الوقت الجميمدي Real Time
مما يجعل ا قادرح بس ولة نسبية على إجراء عملية المجاكاح.
طرائق المحاكاة :هناك ثالث طرااق رايسة لجل ن م المجاكاح وهي:
 .0طريمة المطابمة  :The Identity Methodتستند هنض الطريمة إلى بناء الن ام قيد الدراسدة بالتراصديل كلّ دا.
وتعد هنض الطريمة من كدق طرااق المجاكاح ولكن ا من ناجية كخر تعد األصعن من جيث التنرين فمدالن عدن
تكلرت ا تكون باه ة .كما يتطلن استخدام هنض الطريمة وجود م ندسين متخصصين فدي كدل جدزء مدن كجدزاء
المن ومة.
 .4طريمددة الشددبه متطابمددة  :The Quasi Identity Methodيددتم فددي هددنض الطريمددة إلغدداء عدددد مددن كجددزاء
المن ومة التي تجول دون إجراء عملية المجاكاح وكنلك استبدال بعي األجزاء "الجميمية" ب خر "وهمية".
 .3الطريمة المختبرية  :The Laboratory Methodوهي الطريمة الساادح اين على نطاق واس كون ا األقدل
تكلرة واألكثر مرونة .وتعتمد هنض الطريمة اعتمادان كساسيا ن على الجاسون ونلدك عدن طريدق بدرام جاسدوبية
خاصة تمدوم بمعالجدة النمدان الريامدية التدي تخمد ل دا المن ومدة قيدد المجاكداح .وكدان النمدون المسدتخدم
كاالتي:
Yt = Cy + Vj (Xt-b) + NtYt
 = ytالنات الزراعي
 = Cyجد ثابت
 = v jيمثدددددل اوزان النبمدددددات بالنسدددددبة ل(  ) xtويمثدددددل عامدددددل مدددددؤثر علدددددى االقدددددراي الزراعدددددي وتمثدددددل
بـ ( ) v0 , v1 , v2 ,...
 = xtاالقراي الزراعي
 = bالوقت الميت او زمن التاخير ( delay timeيمثل تاثير
 = N tمعامل التشويش (المتغيرات العشوااية)
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 at

) ( B

) ( B

Nt 

) =  (Bانجدار ناتي
)  =  (Bمتوسطات متجركة
 = atاالخطاء
النتائج والمناقشة

من خالل استخدام كسلون المجاكاح وبعد استخدام خمسدة اوزان جتدى ت در معنويدة الدالدة ،كاندت المعادلدة
بالشكل االتي:

y t = Cy +(0,1,2,3,4,5)+(1)/(1) Nt
ان التاثير لعمليدة االقدراي ي در علدى الندات الزراعدي بعدد خمدس سدنوات ،وان النمدون المالادم لسلسدلة
االزعا )ARMA(0,1

y t = xt  5

وتكون:
وتكون المعادلة بالصيغة االتية:

y t =0.0149 xt  5
+(1-0.5976B)at
=0.0149
ونالج عدم
معنوية .ويرمز للنمون

yt

x

at - 0.5976 at+ t  5

ور الجد الثابت  Cyفي المعادلة ،ونلك لعدم معنويته لنا يموم البرندام بجدنا المديم ايدر
 y tبالرمز yMODEL

ومن خالل التمدير اعالض تكون المعادلة الن ااية بالصيغة التالية:

y t =0.0149 xt  5
+(1-0.5976B)at
وتبين الميمة ( )0.0149هو تاثير متغير االدخال (المري) على متغيدر االخدرا (الندات الزراعدي) وتبدين
معنويددة هددنا التدداثير ان المعلمددة اكبددر مددن مددعا الخطد المعيددارط جيددث عنددد هددنض النمطددة تكددون قيمددة  Tالتددي تددم
الجصول علي دا مدن تجليدل البياندات  T>2تكدون معنويدة وتددخل مدمن الررمدية امدا انا كاندت  T<2تكدون ايدر
معنوية وترفي من الررمية ،وي ر ان االستجابة الجالية للمخرجات تتد ثر بواسدطة مددخالت السلسدلة بدالتخلا
x
y
الخامس
a
 t  5وان النات الزراعدي كمتغيدر اخدرا  tيتد ثر بدالمتغير العشدوااي  t  1بممددار  0.5976وتدم
التنبؤ بخمس سنوات كما مبين في الجدول (.)1
الميم التي تم التنبؤ ب ا والتي تكون كاالتي:

x
y
at - 0.5976 at + t  5 t =0.0149
y37=0.0149 x32 + a 37-0.5967a36
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الى انه الندات الزراعدي عندد سدنة 2006
كان .15.8300
اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2007كانت المعادلة كالتالي:
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y38=0.0149 x33 + a 38-0.5967a37
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم المؤثرح في المعلمة تم التوصل الى انه النات الزراعي عندد سدنة 2007
كان .15.8200
اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2008كانت المعادلة كالتالي:
y39=0.0149 x34 + a 39-0.5967a38
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الدى انده الندات الزراعدي عندد سدنة 2008
كان .15.812
جيث ي ر الجدول ( )0الميم الجميمية التي تكون ممن جدود الثمة وكما مبين في المالجق وي ر ايما
اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2009كانت المعادلة كالتالي:
y40=0.0149 x35 + a 40-0.5967a39
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الدى انده الندات الزراعدي عندد سدنة 2009
كان .15.8272
اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2010كانت المعادلة كالتالي:
y41=0.0149 x36 + a 41-0.5967a40
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الدى انده الندات الزراعدي عندد سدنة 2010
كان.15.8027
الجدول ( :)1يومت الميم الجميمية لكمية النات الزراعي والكميات المتنب ب ا عند اسدتخدام صديغة المدري الجسدن
ويبين نسبة الزيادح المتجممة من النات الزراعي في كل سنة.
Table (1): Shows the true quantity of agricultural output and the predicted quantities
when use Alqther Alhasan formula and also shows the rate of increase
achieved in agricultural output each year.
الميمة
الجميمية
True
values
14.834
14.810
14.688
14.710
14.842

قيم النات الزراعي المتنب ب ا عند استخدام المري الجسن (كلا طن)
The predicted values when use Alqther Alhasan
)formula (Thousand ton

السنة
Year

نسبة الزيادح
Rate of
increase

15.8300
15.8200
15.8012
15.8272
15.8027

2006
2007
2008
2009
2010

0.07
0.07
0.08
0.07
0.06

المصدر :من كعداد الباجث باالعتماد على نتاا التجليل.

اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2011كانت المعادلة كالتالي:
y42=0.0149 x37 + a 42-0.5967a41
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الدى انده الندات الزراعدي عندد سدنة 2011
كان .15.8320
اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2012كانت المعادلة كالتالي:
y43=0.0149 x38 + a 43-0.5967a42
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وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الدى انده الندات الزراعدي عندد سدنة 2012
كان .15.8412
اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2013كانت المعادلة كالتالي:
y44=0.0149 x39 + a 44-0.5967a43
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الدى انده الندات الزراعدي عندد سدنة 2013
كان .15.8910
اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2014كانت المعادلة كالتالي:
y45=0.0149 x40 + a 45-0.5967a44
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الدى انده الندات الزراعدي عندد سدنة 2014
كان .15.8978
اما للتنبؤ بالنسبة لسنة  2015كانت المعادلة كالتالي:
y46=0.0149 x41 + a 46-0.5967a45
وبالتعويي بالميم الجميمية والميم الموثرح في المعلمة تم التوصل الدى انده الندات الزراعدي عندد سدنة 2015
كان ،15.9342 .جيث بينت هنض المعادالت قيم التنبدؤ بالندات الزراعدي عندد اسدتخدام صديغة المدري الجسدن مدن
اجل تمويل العمليات الزراعية.
الجدول ( :)2يبين كمية النات الزراعي المتنب ب ا عند استخدام المري الجسن.
Shows the quantity of agricultural output predicted when using Alqther
Alhasan formula
السنة

Year

قدديم النددات الزراعددي المتنبدد ب ددا عنددد اسددتخدام
المري الجسن (كلا طن)
The predicted quantities when use
Alqther Alhasan formula (Thousand
)ton

2011

15.832

2012

15.841

2013

15.891

2014

15.897

Table(2):
2015

15.934

المصدر :من كعداد الباجث باالعتماد على نتاا التجليل .

ان استخدام نمون المجـاكاح فـي قياس اثر المدري علدى الندات الزراعدي يعطدي نتداا دقيمدة مدن خدـالل
اختبار عينة الدراسة وجصرها فدي فتدرات الثمدة.ي در تداثير المدري الجسدن علدى الندات الزراعدي خدالل خمدس
اعوام سابمة منجـت خـاللـ ا قروي زراعية ،كمدا ا درت نلدك نتداا التجليدل االجصدااي المتنبد ب دا بعدد مدرور
خمددس اعددـوام السـتخـددـدام هددنض الصدديغة وكددان هنالددك زيددادح ملجو ددة فددي النددات الزراعددي ونلددك بسددبن اقبددال
المزارعين على االقتراي من المصارا الزراعية لعدم وجـود فااـدح علـى المـري والـنط ينعكس على انتداج م
الزراعي بشميه النباتي والجيواني .ومن كهم االسدتنتاجات هدي ان المصدارا االسدالمية تواجده مسدتو اعلدى مدن
المخاطر بجكم طبيعة عمل ا ان يكون مـسـدـتو المخداطر في دا اعلدى ممارندة بالمصدارا التمليديدة العتمادهدا مبددك
المشاركة في الربت او الخسارح وتـجميل المستثمر جزءا من عنء الخطر الدنط يواجده المصدرا االسدالمي ،كمدا
ك هم التوصيات هي مـرورح االهتمـام بمطـا الـزراعة بـصرته اهـم قـطاعـات الـمجتم واكثدـرها جيويدة واشددها
جاجة الى االقراي ،وان يتم االقراي مدن خدـالل اجكدام الشدريعة الدـتزاما بجكدم هللا ،وليدـستريد مدـن نلدك معدـ م
افددـراد المجتم د  ،وال يجددرم مندده اجددد اللتزامدده باجكددام ديندده وبشددكل خدداص اصددجان الدددخول المجدددودح والرمددراء
واصجان المشاري الصغيرح والـمتوسطـة الـنيـن لـم يكـن لـ م تعـامل مـ الجـ از المصـرفـي التمـليدط اليمدـان م
الـراسـخ بجـرمة الراادح.
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ABSTRACT
The rate of farmers who participate in Agricultural Credit programs make up 5%
-10% of the farming community of Muslims which is modest when compared to the
number of workers in agriculture where most of them are small of farmers in need of
capital, but because they forbid dealing benefit (RIBA),they do not benefit of the
essential services provided by agricultural banks, which accordingly affects the
amount of agricultural production, so included hypothesis search that there are Islamic
banks exercised their operations according to the Islamic law and that there are
included hypothesis formulas Islamic search alternative to interest rate can be adopted
in dealing with farmers in the agricultural banks in Iraq, but in order to prove this
hypothesis simulation method had been using through use Alqther Alhasan formula
when disbursement of agricultural loans which showed that there was an increase in
the quantity of agricultural production if this formula was used, time series for the
period 1970-2010 for loans disbursed and the amount of agricultural production in Iraq
had been taken.
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