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ض النقدي مع بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في وقياس وتحليل عالقة المعر

 (4002-4002العراق للمدة )
 

 الباحث: علي حسين طعان  أ.م.د. منعم أحمد خضير

 كلية اإلدارة واالقتصاد  كلية اإلدارة واالقتصاد

 جامعة تكريت  جامعة تكريت
 

 المستخلص:

وتحليل عرض النقد في العراق وتحديد المتغيرات المؤثرة فيه تهدف الدراسة الى قياس   

مثل الناتج المحلي اإلجمالي وسعر الصرف ومعدل التضخم ومعدل البطالة واالنفاق الحكومي للمدة 

( (Eviews9وتم بناء النموذج القياسي وفق بيانات ربع سنوية باستخدام برنامج  (8114-8112)

الى وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة فضالً عن وجود عالقة  الدراسةوقد توصلت 

سببية بين متغيرات الدراسة وأتضح وجود عالقة سببية باتجاه واحد بين عرض النقد الذي يسبب 

في الناتج المحلي اإلجمالي وعالقة سببية باتجاهين بين عرض النقد وكل من االنفاق الحكومي 

ود عالقة سببية بين عرض النقد ومعدالت التضخم والبطالة وحسب وسعر الصرف وعدم وج

تقديرات العالقة قصيرة اآلجل اتضح ان العالقة طردية بين عرض النقد وكل من الناتج المحلي 

اإلجمالي ومعدل البطالة وعالقة عكسية بين عرض النقد وكل من سعر الصرف ومعدل البطالة 

طويلة اآلجل فكانت عالقة طردية بين عرض النقد وكل من الناتج واالنفاق الحكومي اما في العالقة 

المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم وسعر الصرف وعالقة عكسية بين عرض النقد وكل من معدل 

 البطالة واالنفاق العام.

 المتغيرات االقتصادية الكلية. النقدي،العرض  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

  The study aims to measure and analyze the money supply in Iraq, and 

determining the variables affecting it such as GDP exchange rate, inflation rate, 

unemployment rate and government expenditure for the period 2004-2016 .The standard 

model was built on quarterly data using Eviews9. The correlation between the study 

variables as well as the causal relationship between the variables of the study and the 

existence of a causal relationship between the supply of cash that causes the GDP. The 

causal relationship between the money supply and the government expenditure. The 

exchange rate and the absence of causal link between the money supply Rates of 

inflation and unemployment. According to the estimates of the short-term relationship, 

it became clear that the relationship between the supply of cash & GDP, the 

unemployment rate & the inverse relationship between the supply of cash, the exchange 

rate, the rate of unemployment, government spending either in the long-term 

relationship was a positive relationship between the supply of money and each of the 

GDP. The rate of inflation & the exchange rate & the inverse relationship between the 

supply of cash and both the rate of unemployment and public expenditure. 

Keywords: cash supply, macroeconomic variables. 
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 المقدمة:

عللرض النقللد والمتغيللرات االقتصللادية الكليللة ركللن أساسللي مللن أركللان تمثللل العالقللة بللين   

وأن نجللاا السياسللة النقديللة فللي أي بلللد مرهللون الللى حللد بعيللد بمللد  اسللتقرار هللذه  ،السياسللة النقديللة

العالقة ألن العرض النقدي يعد أحد أهم العناصر التي تحقق التوازن في السلوق النقلدي واالسلتقرار 

بللرز أهميللة تقللدير وتحليللل عالقللة عللرض النقللد فللي العللراق مللع المتغيللرات ومللن هنللا ت ،االقتصللادي 

االقتصادية الملؤثرة فيله وتبيلان العواملل المحلددة لله وملد  تلخثره بالخصلادي االقتصلادية والنقديلة 

والمصرفية، وبالتالي اإلسهام في رسلم السياسلات النقديلة المناسلبة  للملدد القادملة فلي رلل اسلتمرار 

ار او الللدوالر االمريكللي فللراد بالعملللة االجنبيللة والمفا لللة بللين االحتفللار بالللدينرللاهرة احتفللار اال

كما ان دراسلة وتحليلل العالقلة بلين  ،( واعتباره خزين مستقر للقيمة ووسيلة لحماية الثروة )الدولرة

عرض النقلد والمتغيلرات االقتصلادية المحلددة لهلذا العلرض تشلكل جانبلاً مهملاً فلي فهلم طبيعلة هلذه 

القة وبالتالي اإلسهام في صياغة السياسات االقتصادية المناسبة لجعلل علرض النقلد أكثلر فاعليلة الع

 وتخثيراً في النمو االقتصادي .

 الدراسة:مشكلة  .أوالا 

تتلخي مشكلة الدراسة في كيفية قياس عرض النقلد والتعلرف عللى ملد  تلخثير المتغيلرات   

العللراق باسللتعمال نمللاذج قياسللية مناسللبة مللع االخللذ بن للر  النقللد فللياالقتصللادية الكليللة فللي عللرض 

وتقدم هلذه الدراسلة علدة االلكاالت منهجيلة وعلميلةج فملن جهلة  االقتصادية،االعتبار مبادئ الن رية 

البد ملن مراعلاة المبلادئ االقتصلادية وحسلن اسلتعمال االدوات الريا لية واالحصلادية فلي التحليلل 

االدراك لكيفية التعامل مع المعطيات الميدانية وبما يحقق الهدف ومن جهة اخر  البد من  والتقدير،

 والمصداقية العلمية للنتادج.

 الدراسة:هدف  .ثانياا 

 الىجتهدف هذه الدراسة   

 قياس وتحليل عرض النقد الضيق في العراق وتحديد المتغيرات االقتصادية المؤثرة فيه.. 1

 وبين المتغيرات االقتصادية المدروسة.معرفة طبيعة العالقة بين العرض النقدي . 8

قياس مرونات عرض النقد قصيرة وطويللة اآلجلل ملن أجلل بنلاء عالقلة توازنيله طويللة اآلجلل ملع . 3

 المتغيرات االقتصادية الكلية.

 فرضية الدراسة:  ثالثاا.

 جاآلتيةتنطلق الدراسة من الفر يات   

المتغيلرات االقتصلادية الكليلة فلي العلراق والمتمثللة  ان هناك تخثيراً إيجابياً لعرض النقد على بعل . 1

بالناتج المحلي اإلجمالي، وسعر الصرف، ومعدل التضخم، واالنفاق العام، وتخثيراً سلبياً على معدل 

 البطالة.

وجود عالقة توازنيه طويلة اآلجل )تكامل مشترك( بين متغيرات الدراسة بالرغم ملن االخلتالل فلي . 8

 األمد القصير.

 الدراسة:اهمية  بعاا.را

تتمثل أهمية هذه الدراسة في محاولة الوصول الى بناء أنموذج قياسي مناسب لعلرض النقلد   

نستطيع من خالله أن نحدد المتغيرات االقتصلادية الملؤثرة فيله، وقيلاس ملد  تلخثير هلذه المتغيلرات 

وكذلك تحديد العالقة قصيرة اآلجلل وطويللة اآلجلل ليتسلنى  العراق،على فاعلية العرض النقدي في 
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للمخطط رسم سياسات نقدية مناسبة ومؤثرة فلي االسلتقرار االقتصلادي وبملا يحقلق متطلبلات النملو 

 االقتصادي.

 الدراسة:منهجية  خامساا.

تقوم هذه الدراسة على أساس التحليل الوصلفي والقياسلي للعالقلة بلين علرض النقلد الضليق   

-8114) ل سلسللة بيانلات زمنيلة للملدةبع  المتغيرات االقتصادية الكلية في العلراق وباسلتعمامع 

باالعتماد على الفر ليات التلي قلدمتها الن ريلات المتعلقلة بعلرض النقلد ، وعللى علدد ملن ( 8112

االقتصلادي الدراسات التطبيقية في هذا المجال وكذلك على العوامل االقتصادية التي أفرزهلا الواقلع 

الجديد في العراق وذلك في أطار االختبلارات القياسلية الحديثلة اختبلارات جلذر الوحلدة للديكي فلولر 

وفقللاً  (Counteraction)للعالقللة السللببية واختبللار التكامللل المشللترك  غرانجللرواختبللار  المطللور

 . ARDLألنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع 

 زمانية:والالحدود المكانية  سادساا.

الحدود المكانية لهذه الدراسة هي االقتصاد العراقي اما الحلدود الزمانيلة فخنهلا تناوللت الملدة   

وهي المدة التي تحول بها االقتصاد العراقلي ملن االقتصلاد  ،8112لغاية  8114المحصورة ما بين 

 الحر.الموجه الى االقتصاد 

 سابقة:دراسات  سابعا.

العالقدة السدببية بدين كميدة النقدود الموسلومة ج  (4002الدرحمن اليوسد) )نورة بنت عبدد دراسة . 1 

اللى دراسلة  تهددف الدراسدة، وبعض المتغيدرات االقتصدادية الكليدة فدي المملكدة العربيدة السدعودية

اتجاه العالقة السببية بين كمية النقود وديناميكيلة النشلاط االقتصلادي الكللي، اجملالي النلاتج المحللي، 

، 8113-1711سلعر الصلرف، المسلتو  العلام لرسلعار فلي المملكلة السلعودية للملدة  سعر الفاددة،

وفلق اختبلار الحلدود للتكاملل المشلترك واسلتناداً اللى نملوذج االنحلدار اللذاتي  وقد توصلت الدراسدة

(، واستخدام سببية غرانجر و نموذج متجه تصحيح الخطلخ متعلدد ARDL) للتباطؤ الزمني الموزع

(، ان هنلاك عالقلة طويللة اآلجلل بلين كميلة النقلود والنلاتج المحللي اإلجملالي، VECMالمتغيرات )

 ومن خالل اختبار اتجاه العالقة السببية لغرانجر أتضح أن الناتج المحلي يسبب في كمية النقود.

أثددر الموسللومة ج  (2015)( Akinpelumi, Omotayo F) و (Ifionu, Ebele)دراسللة . 8

اللى  تهددف الدراسدة، االقتصاد الكلي المختارة على عرض النقود في نيجيرياوانعكاسات متغيرات 

تحديد أثر التضخم على مستو  العرض النقدي في نيجيريا، التخكد من تخثير الناتج المحلي اإلجمالي 

على مستو  العرض النقدي في نيجيريا، معرفة االثلار المترتبلة عللى سلعر الصلرف عللى مسلتو  

ملن خلالل تطبيلق طريقلة المربعلات  توصدلت اليدا الدراسدةنيجيريلا،  واهلم ملا العلرض النقلدي فلي 

(، واختبار السببية والتكاملل المشلترك ، أن هنلاك عالقلة طويللة الملد  تلربط بلين OLSالصغر  )

( M2المتغيرات المستخدمة، وبصرف الن ر عن التضخم ذو المغز  المعكوس ملع علرض النقلد )

( GDPميع المتغيرات األخلر  مثلل النلاتج المحللي اإلجملالي)(، أتضح أن جEXومعدل الصرف )

لها تخثير إيجابي على العرض النقدي، وقد أوصت الدراسة بضرورة التلزام البنلوك بمهملة اسلتقرار 

األسعار، وتحسين االالراف والرقابلة لضلمان قطلاع ملالي قلوي وفعلال، ولتجنلب االثلار التضلخمية 

 ع المفرط في العرض النقدي الواسع في نيجيريا.يجب على الحكومة السيطرة على التوس

قيدداس العالقددة التبادليددة فددي عددرض النقددد الموسللومةج  (4002نغددم حميددد عبددد الخضددر )دراسللة . 3

اللى الكشل   تهددف الدراسدة، 4002-0890ومؤشرات االسدتقرار االقتصدادي فدي العدراق للمددة 
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االقتصادي، وتقويم فاعلية السياسة النقدية عن طبيعة العالقة بين عرض النقد ومؤالرات االستقرار 

مللن خللالل  ، وتوصددلت الدراسددةفللي تحقيللق االسللتقرار االقتصللادي فللي العللراق للمللدة المدروسللة

( لقياس العالقة بين متغيرات النملوذج وكانلت غرانجر -االختبارات الحديثة باستعمال نموذج )انجل

، وعالقلة سلببية والنلاتج المحللي اإلجملالي النتيجة وجود عالقلة سلببية وباتجلاهين بلين علرض النقلد

باتجاه واحد من سعر الصرف الى علرض النقلد، وعالقلة سلببية باتجلاه واحلد ملن علرض النقلد اللى 

يكي على عرض النقد الضيق معدل التضخم، تخثير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمر

خللارجي ألسللعار الصللرف، وداخلللي ، وان سللعر الصللرف يللؤدي وريفتللين كمثبللت أسللمي والتضللخم

يعمللل بللديالً عللن أسللعار الفادللدة فللي االقتصللاد العراقللي، ويللؤثر بللالمتغيرات الحقيقيللة والنقديللة بشللكل 

 ديناميكي.

 المبحث األول

 النظري لعرض النقد وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية اإلطار

ويقصد بالعرض النقدي بانها النقود المتداولة بكافلة االلكالها التلي بحلوزة  تعري) عرض النقد: أوالا.

االفللراد والمؤسسللات والتللي تختللل  االللكالها بمللد  التطللور االقتصللادي واالجتمللاعي ومللد  تطللور 

     (.127 ج8112 وهذلول،العادات المصرفية في المجتمعات )حداد 

األول هو )العرض  خاللجلنقد من عرض ا االمريكي عرف البنك المركزي1721بعد عام   

أي القيمة النقدية لعرض النقود في بلد ملا دون حسلاق قوتهلا الشلرادية، بينملا علرف  للنقود(االسمي 

الحقيقللي للنقللود( بانلله كللال مللن القيمللة النقديللة لعللرض النقللود والمسللتو  العللام  العللرض)هللو الثللاني 

لرسعار، ويمكن تعري  العرض الحقيقي للنقود بانه )عرض النقود االسمية مقسوما على المسلتو  

 (.812 ج8111)ابد جمان،  MS/Pالعام لرسعار(، 

 هيم عرض النقد حسب مناهج قياسها:مفا .ثانيا

ويشلمل مجملوع  التقليلدي،عللى أسلاس الملنهج  و لعه تلم (:M1بدالمفهوم الضدي) )عدرض النقدد . 0

اد هلذا سلو .(27ج 8112حلداد، هلذلول،  (وسادل الدفع المتداولة في بلد ما خلالل فتلرة زمنيلة معينلة

( M1ويشمل ) للتبادلالتعري  بين الكنزيين والتقليديين لتخكيده على وريفة النقود األساسية كوسيلة 

الودادلع الجاريلة )وسلليلة دفلع بواسلطة الشلليكات( أي يمكلن الحصلول عليهللا بسلرعة وبلدون خسللارة 

 .(331ج 8113الشمري والشروف، )الجمهور والعملة المتداولة خارج الجهاز المصرف التي بيد 

، ويضلم جميلع هلذا المفهلوم وفلق الملنهج النقلودي تلم تحديلد : (M2)عرض النقد بالمفهوم الواسدع. 4

( وهي وسادل الدفع المباالرة مضافاً اليها الودادع االدخارية واآلجلة والودادع الوقتية M1مكونات  )

 .(87ج 8111المحلية )الرفيعي،  والثابتة لد  المصارف التجارية  ويطلق عليه مصطلح السيولة

( في الدول المتقدمة تعود الى القطلاع الملالي اللذي M2من أسباق التوسع في عرض النقد )  

يوفر جزءاً كبيراً من الموجودات المالية التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة الى سليولة وتلدر عادلداً 

وكذلك تعد وسادل قريبة من النقود السيما انهلا تقلوم بوريفلة النقلود كمخلزن للقيملة  نفسه،في الوقت 

 .(27ج 8112 ،وهذلولية )حداد ويمكن استخدامها كقوة الراد

، مفهلوم عللى أسلاس ملنهج )كلارلي واللو(تلم و لع هلذا ال (:M3عرض النقدد بدالمفهوم األوسدع ). 2

( مضافا اليه االدخارات لد  بنوك االدخلار المشلتركة M2ويضم هذا المفهوم عرض النقد الواسع )

 .(42 ج1721لد  المصارف )سيجل،  دتماناتالواوالقروض وصناديق االدخار 

( السيولة المحلية مضافا اليها االدخارات المودعلة M2يشمل عرض النقد بالمعنى الواسع )  
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خارج المصارف التجارية )أي لد  المؤسسات االدخارية وصناديق االدخلار المشلتركة مثلل ودادلع 

لعلرض ، وان اغلب االقتصاديين والباحثين يفضل التعامل مع المفهلوم الضليق الزمنية(المستثمرين 

، ادلع الجاريلة للد  البنلوك التجاريلة( ألنه يعمل على قصر صفة النقود على العمللة والودM1النقد )

والجلداول اإلحصلادية لعلدد مهلم ملن البنلوك  رف االحصادي لصندوق النقلد اللدوليفضال عن ان الع

 (.114-111ج 1771)الدليمي،المركزية في العالم تتبع تحديد عرض النقد الضيق 

 جالعالقة بين عرض النقد وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية .ثالثا

يتلخثر العلرض النقلدي بالكميلات المصلدرة ملن  العالقة بين عرض النقد والنداتج المحلدي اإلجمدالي:. 0

ج المحلي اإلجملالي قبل البنك المركزي أي النقد المعدني والورقي المصدر والذي يتحدد استناداً للنات

 كاالتيج

 النقود =كمية 
 مجموع أسعار السلع والخدمات المنتجة خالل سنة

 سرعة التداول النقدي

MV = PT 

 أنجأذ 

M  =.عرض النقد 

V  سرعة تداول النقود "اي متوسط عدد المرات التي تنفق فيها وحدة النقود لشراء السلع =

 ."والخدمات خالل مدة معينة سنة في الغالب

P  = متوسطالمستو  العام لرسعار(  السعر لكل وحدة منT.) 

T  = والخدمات(الكلي للمعادالت من السلع  )الحجمحجم المعامالت. 

ويؤكد الكالسيك وجود عالقة تناسبية بين كمية النقود والمستو  العام لرسلعار انطالقلا ملن   

هللو عامللل تللابع للله فللي حللين  Pهللو عامللل مسللتقل والمسللتو  العللام لرسللعار  Mان العامللل النقللدي 

عواملل ثابتلة وهلي متغيلرات معطلاة ال  Tوحجم المعامالت  Vاعتبروا كل من سرعة تداول النقود 

 تتغير اال بشكل بطيء جدا وال يوجد ارتباط بينهما وكمية النقود في رل االستخدام الكامل لالقتصاد.

يلة النقلود المعرو لة وذللك الن فكلملا يلزداد وينملو النلاتج المحللي اإلجملالي يلزداد معله كم  

زداد الناتج المحلي اإلجمالي بلدون زيلادة أذا اعد في تصري  السلع والخدمات ، فإالنقود أداة دفع تس

في المعروض النقدي فلان ذللك سلوف يتسلبب فلي حلالت ركلود تصليب االقتصلاد اللوطني ، املا اذا 

سللوف تحصللل  للغوط تضللخمية ، لللذا ازداد العللرض النقللدي بللدون مللا يقابللله زيللادة فللي النللاتج فانلله 

حددت الن ريات االقتصادية كمية اإلصدار السنوية للنقود بما يعادل نص  معدل نمو الناتج المحلي 

فان على السلطات النقدية زيادة العرض النقدي معدل  )%1اإلجمالي ، مثال اذا ازداد الناتج بمعدل )

   (.372، 8118د )كنعان، ( من اجل تحقيق نمو متوازن بين الناتج والنق8.1%)

متغيلراً تابعلاً تغير في سعر الصرف، ويعتبر عرض النقد  الصرف:العالقة بين عرض النقد وسعر . 4

الصرف متغيراً تفسليرياً، وعنلد قيلام السللطة النقديلة بختبلاع سياسلة توسلعية ملن خلالل زيلادة  وسعر

عللرض النقللد سللتؤدي الللى زيللادة الطلللب علللى العملللة األجنبيللة واألخيللرة سللوف يرتفللع سللعرها لقلللة 

وفلي حاللة تخفلي  علرض  األعللى،وزيادة الطلب عليها سوف يلدفع سلعر الصلرف اللى  عر ها،

أي ان عرض النقد يرتبط بعالقة طردية مباالرة ملع سلعر  أيضا،  سعر الصرف النقد سوف ينخف

  (.171ج 8112الصرف )الغالبي والجبوري، 
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عرض النقد والتضخم يرجع تاريخها اللى  العالقة بينأن أساس  والتضخم:العالقة بين عرض النقد . 2

سللتثنادية وخاصللة فللي بدايللة رهللور اقتصللاديات السللوق، وتللزداد معللدالت التضللخم فللي ال للروف اال

وتصلبح معلدالت التضلخم اكثلر تسلارعاً عنلد زيلادة العلرض النقلدي وخاصلة عنلد  الحروق،أوقات 

 (. (Begg & Others, 1997: 463زيادة االنفاق الحكومي او ما يسمى باألنفاق الحربي

فيشر( اللذي  وفقا للمدرسة الكالسيكية )الن رية الكمية للنقود( لالقتصادي األمريكي )آرفنج  

فسر راهرة التضخم عللى انهلا التغيلر فلي المسلتو  العلام لرسلعار نتيجلة تغيلر علرض النقلد بلنف  

االتجاه، وهذا وفق ن ام قاعدة الذهب، أي ان زيادة العرض النقلدي )كميلة النقلود( تلؤدي اللى زيلادة 

لرسللعار،  المسللتو  العللام لرسللعار، وانخفللاض عللرض النقللد يللؤدي الللى انخفللاض المسللتو  العللام

ويحصل ذلك في األمد القصير وفي حالة ثبات العوامل األخر  وهما العامل األول وهو ثبات حجلم 

، املا العاملل الثلاني فهلو لكامللالسلع والخدمات النهادية الن الموارد االقتصلادية فلي حاللة التشلغيل ا

، نستنتج من ذللك ل القصيرتخدم لمرة واحدة في األجثبات سرعة تداول النقود ألن الوحدة النقدية تس

 .(Ackley, 1978: 426)ان العالقة بين عرض النقد والتضخم هي عالقة طردية تناسبية 

ان قيام السلطة النقدية بختباع سياسة توسعية سليؤدي اللى ارتفلاع  والبطالة:العالقة بين عرض النقد . 2

زيلادة االسلتثمار وبالتلالي سلوف المستو  العام لرسلعار، وأن انخفلاض أسلعار الفادلدة سيشلجع ملن 

، ويحصل العك  عنلد قيلام ا يؤدي الى انخفاض مستو  البطالةيزداد الطلب على األيدي العاملة مم

السلطة النقدية بتقييد العرض النقدي فخن معدالت البطالة سوف ترتفع، يتضح مما سلبق ان العلرض 

مللدارس االقتصلادية فلي دور السياسللة ، وان وجهلة ن لر الي يلرتبط بعالقللة عكسلية ملع البطالللةالنقلد

، اذ الكامل تختل  مكن مدرسة اللى أخلر النقدية في القضاء على مشكلة البطالة وتحقيق االستخدام 

ير  الكالسليك ان مرونلة األسلعار واألجلور كفيللة بإعلادة التلوازن بلين قلو  العلرض والطللب فلي 

تدخل الدول مستندين بلذلك عللى قلانون سوق العمل والوصل به الى مستو  االستخدام الكامل بدون 

 .(238ج 1721 ي )العرض يخلق الطلب الموازي له( )اكلي،سا

هنللاك أمللور تعتمللد عليهللا العالقللة بللين عللرض النقللد  الحكددومي:العالقددة بددين عددرض النقددد واالنفدداق . 5

 واالنفاق الحكومي نذكر أهمهاج

 مد  تطور اقتصاد البلد وتنوعه. -

 الحكومية.مصادر اإليرادات  -

 استقاللية البنك المركزي. -

ان االقتصللاد الللذي يعتمللد علللى مصللادر إيللرادات داخليللة مثللل ايللرادات الضللرادب والتعرفللة   

الكمركية وايرادات أمالك الدولة )الدومين( بمختل  انواعه لن يكون لرنفاق الحكومي تخثير وا ح 

سللوف يللتم إعللادة انفاقهللا علللى ابللواق  او يكللاد يللذكر علللى عللرض النقللد ألن اإليللرادات المستحصلللة

االنفاق الحكومي، وسوف يكون التخثير محدود أي فقط في الفجوة الزمنية بين استحصلال اإليلرادات 

الللذي يعتمللد علللى مصللادر ايللرادات خارجيللة فللخن االنفللاق  الريعيللة اتوأنفاقهللا، امللا فللي االقتصللاد

الحكومي يلعب دور أساسلي وملؤثر عللى علرض النقلد، وأي توسلع فلي االنفلاق سليؤدي اللى زيلادة 

، وبمان ان االنفاق الحكومي خارج سيطرة البنك المركزي النقد مما قد يسبب اثاراً تضخميةعرض 

أثلر االنفلاق  المتصلا  تعقيميلهت اءامركزي يتخذ اجروقد يؤثر في تحقيق أهدافه مما يجعل البنك 

، اي ان هنالك عالقة طردية بلين ادضة في االقتصاد للحد من التضخمالسلبي وامتصا  السيولة الف

 ( .1ج 8111االنفاق الحكومي والعرض النقدي )جورج، 
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 واقع عرض النقد في العراق الثاني:المبحث 

 (:4002-4002تطور عرض النقد في العراق خالل مدة الدراسة ) أوال.

( استمرار عرض النقلد بالزيلادة ولكلن بمعلدالت نملو اقلل ملن 8112-8114الهدت المدة )  

نتيجللة لالسللتراتيجيات الجديللدة المتبعللة مللن قبللل السلللطة النقديللة  8114السللنوات التللي سللبقت عللام 

لمحاف لة عللى ل( M1) معدالت نمو عرض النقد الضيق الجديدة )البنك المركزي( في إدارة وتسيير

( اللذي  يو لح تطلور مكونلات علرض النقلد للملدة 1، حسلب بيانلات الجلدول )قيمة العمللة الوطنيلة

( مليللار دينللار فللي عللام 9448700) ( نجللد ان عللرض النقللد الضلليق قللد ازداد مللن8114-8112)

( (M1، اذ سللجل عللرض النقللد الضلليق 8112( مليللون دينللار فللي عللام 69834833والللى ) 8114

انه فلي علام  ، إال8111( في عام %41.4( اذ بلغ )8112-8114اعلى معدل نمو له  من المدة )

(، بسلللبب زيلللادة النفقلللات %7.7-خفلللاض السلللالب فقلللد وصلللل اللللى )اخلللذ معلللدل النملللو باالن 8111

 (13 ج8112)عبدالخضر،.العامة

يشلير  (M1) مصرفي إلى عرض النقلد بلالمفهوم الضليقإن نسبة العملة في التداول خارج الجهاز ال

 8114فلي العلراق فلي علام  إلى مد  تطور العادات المصرفية لد  الجمهور، وقد بلغت هذه النسبة

(، %42اللى ) 8118وانخفضت بشكل مستمر لرعوام الالحقة حتى وصلت فلي  العلام ( 17.7%)

( ملن %21، حيل  يلذكر أن أكثلر ملن )المتقدملة علد كبيلرة قياسلاً باللدولإال أن هذه النسلبة الزاللت ت

المعامالت في أوربا والواليلات المتحلدة األمريكيلة يلتم سلدادها باسلتخدام الشليكات، بمعنلى أن نسلبة 

 (.23، 8114( )باجي، %11استعمال العملة في التداول لد  الجمهور تصل إلى أقل من )

ها للد  الجمهلور يلؤدي إللى تقليلل كما وأن انخفاض أرصدة العملة لد  المصارف وارتفاع  

قدرة البنك المركزي على استعمال أدواته الكمية غير المباالرة في ممارسة التلخثير عللى المصلارف 

(، %81.1) 8114فقلد بلغلت فلي علام  (M1)التجارية. إما نسبة الودادع الجارية إلى علرض النقلد 

ارتفعللت االهميللة النسللبية  . والمعللروف أنلله كلمللا8112( فللي عللام %43.4وتطللورت حتللى بلغللت )

للودادع الجارية إلى اجمالي عرض النقد للمصارف كلما كانت قدرة البنك المركزي في التخثير عللى 

 (.112 ج8118المصارف أكبر )ثويني، 

 (4002-4002واهميتا النسبية في العراق خالل المدة ) (M1)تطور مكونات عرض النقد ( 0جدول )ال

 )مليون دينار(

 السنة

**العملة في 

 CCالتداول 

(0) 

**الودائع 

 DDالجارية 

(4) 

*عرض النقد 

M1 1+2=(3) 

***معدل النمو 

 % M1السنوي

(4) 

**نسبة 

العملة في 

الى التداول 

(M1 (5 

**نسبة 

الودائع الجارية 

 M1 (6)الى 

2004 7556100 1892600 9448700 ........ 79.9 20.1 

2005 10090332 2845546 12935878 36.9 78.1 21.9 

2006 10968099 4491961 15460060 19.5 70.9 29.1 

2007 14231700 7489467 21721167 40.4 65.5 34.5 

2008 18492502 9697432 28189934 29.7 65.6 34.4 

2009 21775679 15524351 37300030 32.3 58.4 41.6 

2010 24342192 27401297 51743489 38.7 47.1 52.9 

2011 28287361 34186568 62473929 20.7 45.3 54.7 
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 السنة

**العملة في 

 CCالتداول 

(0) 

**الودائع 

 DDالجارية 

(4) 

*عرض النقد 

M1 1+2=(3) 

***معدل النمو 

 % M1السنوي

(4) 

**نسبة 

العملة في 

الى التداول 

(M1 (5 

**نسبة 

الودائع 

الجارية الى 

M1 (6) 

2012 30593647 33142224 63735871 2 48 52 

2013 34995453 38835511 73830964 15.8 47.4 52.6 

2014 36071593 36620855 72692448 -1.5 49.6 50.4 

2015 34855256 30580169 65435425 -9.9 53.3 46.7 

2016 39498000 30336000 69834833 6.7 56.6 43.4 

 علىجباالعتماد  انالمصدرج من عمل الباحث

لسللنوات متفرقللة،  إلحصللاء واالبحللال، النشللرة السللنويةالمركللزي العراقللي، المديريللة العامللة لالبنللك * 

8114-8112 . 

 .الباحثان( من عمل 2( )1( )3االعمدة ) **

𝑟  *)111                   التاليةج   النمو السنوي تم استخراجه وفق الصيغة  معدل***  = (
𝑝2−𝑝1

𝑝1
 

عللرض النقللد خللالل المللدة المدروسللة حيلل  واصللل ارتفاعلله ( تطللور 1يصللور لنللا الشللكل )  

عاد وارتفلع بشلكل  8112ي عام ثم عاد بعدها لينخف  بنسب طفيفة وف 8113التدريجي حتى عام 

، ونالحظ من الشكل ان العملة في التداول اتخذت مسلاراً متلدرجاً وبنسلب متفاوتلة وانله خلالل بسيط

اقل من الودادع الجارية وذلك بسبب زيادة الصادرات  كانت العملة في التداول 8114- 8111المدة 

، ولكللن االرتفللاع البسلليط فللي الودادللع الجاريللة عللاود وارتفللاع صللافي الموجللودات األجنبيللةالنفطيللة 

األمنيلة  بسبب تدهور أسعار النفط وانخفاض الصادرات بسبب األو لاع 8114االنخفاض في عام 

 .غير المستقرة في العراق

 
 (.8112-8114) تطور عرض النقد ومكوناته في العراق للمدة( 1شكل )ال

 (.1باالعتماد على بيانات الجدول ) انالباحثمن عمل  المصدرج
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 :4002-4002ض النقد خالل المدة أسباب ارتفاع وانخفاض عر

تعللود الللى  8113-8114( للمللدة M1ان األسللباق الرديسللية وراء ارتفللاع عللرض النقللد )  

فللي صللافي الموجللودات األجنبيللة المتختيللة مللن ارتفللاع أسللعار الللنفط فللي األسللواق الزيللادة الحاصلللة 

وذلللك بسللبب األثللر  8111 و 8114العالميللة ، فللي حللين سللجل عللرض النقللد انخفا للا فللي عللامي 

( مليللار 88271 و 1711االنكماالللي للعوامللل الخارجيللة )صللافي الموجللودات األجنبيللة( والبالغللة )

(، وذلك نتيجة االنخفاض الذي الهدته األسعار العالمية لللنفط  8111و  8114دينار في نهاية عام )

، وذلك لسوء استخدام الموارد من العمالت األجنبيلة والتلكلؤ 8114في بداية النص  الثاني من عام 

، وتوقل  المشلاريع االسلتثمارية الموكللة ية المقرة في الموازنلة االتحاديلةفي تنفيذ الخطط االستثمار

 (.184 ج8111ا  بسبب التخخر في تنفيذها وانتشار حالت الفساد المالي )محمد، الى القطاع الخ

 8111( قياساً الى عام %2.1( ارتفاعاً بنسبة )(M1فقد سجل عرض النقد  8112اما عام   

 8112، ويعللز  االرتفللاع لعللام (%-7.7الللذي سللجل انخفا للاً ملحورللا وبمعللدل نمللو سللالب بلللغ )

( ملن اجملالي %12.2عمللة خلارج البنلوك لتصلل نسلبة مسلاهمتها اللى )بالدرجة األساس الى نمو ال

( من عرض النقلد %43.4عرض النقد، مقابل تراجع األهمية النسبية للودادع الجارية التي سجلت )

ويرجع السبب في ذلك الى حاللة التخلوف ملن قبلل الجمهلور لالحتفلار بالملدخرات النقديلة لمواجهلة 

 الركود االقتصادي للبلد.حالة عدم التخكد في رل حالة 

عرض النقدي وتذبذبله خلالل مان هناك أسباق أخر  أدت الى عدم استقرار ال ويمكن القول  

، ومنهلا علدم االسلتقرار األمنلي اللذي عصل  بالبللد وهلروق راوس األملوال األجنبيلة الدراسةمدة 

المسلتثمرين علن ، وكلذلك علزوف ع األمنلي والحلرق  لد اإلرهلاقوالمحلية للخلارج بسلبب الو ل

وتضلرر  ي المالدلم خلالل الفتلرة المنصلرمة،االستثمار في العراق بسبب عدم توفر الجلو االسلتثمار

، والفسلاد السياسلي ر  من الحلروق التلي ملر بهلا العلراقالبنى التحتية والقطاعات االقتصادية األخ

 نموه في العراق. واإلداري والمالي كلها أسباق ساعدت على عدم االستقرار االقتصادي وتعطيل

 دةـللمددراق ـي العددـة فددـرات االقتصاديددـض المتغيددـقد وبعددـرض النددـن عددـة بيددـتحليددل العالقدد .ثانيددا

4002-4002: 

من خالل دراستنا  :4002-4002بين عرض النقد والناتج المحلي اإلجمالي للمدة  العالقة تحليل. 0

والناتج المحلي االجمالي، لذلك يؤثر ن هناك عالقة طردية تربط بين عرض النقد الن رية تبين إ

مباالر في الناتج عرض النقد تخثيراً مباالراً في القطاعات االقتصادية الوطنية من خالل تخثيره ال

، ويعد الناتج المحلي اإلجمالي من اهم المؤالرات االقتصادية لعملية النمو في البلد المحلي اإلجمالي

، ألنه يعتبر افضل مقياس لحجم باألسعار الثابتة مقياساً للدخل ، وقد تم اخذ بيانات الناتج المحلي

( يتضح لنا استمرار معدالت النمو اإليجابية للناتج 8السلع والخدمات النهادية، ومن خالل الشكل )

المحلي االجمالي والعرض النقدي بالتذبذق ارتفاعاً وانخفا اً خالل المدة المدروسة، باستثناء 

( بسبب االنخفاض 7.7( و )1.1التي سجلت معدالت نمو سنوية سالبة ) 8111و  8114العامين 

، ونالحظ ان انخفاض واردات م من زيادة حجم الصادرات النفطيةالحاد في أسعار النفط بالرغ

النفط اثر سلباً على العرض النقدي بالرغم من النمو اإليجابي للناتج المحلي اإلجمالي وذلك بسبب 

، ويعتبر العراق من لد  المركزي بسبب انخفاض األسعارت األجنبية انخفاض صافي العمال

، لذلك فخن أي تخلخل على قطاع النفط بنسبة كبيرة جداً االقتصادات الريعية الشديدة وذلك العتماده 
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لرسعار عالمياً يؤثر بشكل مباالر على الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي ينعك  على عرض النقد 

 .لموجبة التي تربط بين المتغيرينانتيجة للعالقة 

 

 لمحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة( اتجاهات نمو عرض النقد والناتج ا8شكل )ال

  (.8باالعتماد على بيانات الجدول ) انالمصدرج من عمل الباحث

النقدية عند قيام السلطات  :4002-4002نقد وسعر الصرف للمدة تحليل العالقة بين عرض ال. 4

زيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطلب على العملة األجنبية  توسعية أيسياسة نقدية  بختباع

وبالعك  عند تقليي عرض النقد سوف يقل الطلب على العملة األجنبية  الصرف،فيرتفع سعر 

وعليه فخن عرض النقد يمكن يرتبط بعالقة طردية او عكسية  الصرف،وبالتالي انخفاض سعر 

 السلسلة ومسارها.حسب بيانات 

( اتجاهللات عللرض النقللد وسللعر الصللرف خللالل المللدة 3ويتضللح لنللا مللن خللالل الشللكل )  

و  8113-8111المدروسة ، فقد الهد عرض النقد تذبذباً وا حاً وقوياً خلالل الملدة المدروسلة ملن 

( ،املا بالنسلبة %41.4) 8111كانت معلدالت النملو موجبلة فقلد بللغ اعللى معلدل نملو علام  8112

فقد الهدت انخفا اً ملحورلاً فلي المعلروض النقلدي مسلجالً معلدالت نملو  8111و  8114عامين لل

سالبة بسبب انخفاض أسعار اللنفط والو لع األمنلي والحلرق ، بينملا اللهد سلعر الصلرف انخفا لاً 

( وذلك بسبب زيادة الصادرات العراقية من اللنفط %14.1-بلغ ) 8111قوياً مقابل الدوالر في عام 

د الطلب على العملة المحلية من قبلل اللدول المسلتوردة ، املا بالنسلبة لبلاقي السلسللة فقلد اللهد وازديا

استقراراً نسبياً لسعر الصلرف وذللك ملن خلالل إجلراءات البنلك المركلزي المتمثللة بلالمزاد اليلومي 

العلام  عللعملة الصعبة وذلك لسد حاجة السوق المحلية من العمللة األجنبيلة لتغطيلة اسلتيرادات القطلا

 .والخا  من السلع والخدمات
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 عرض النقد وسعر الصرف اتجاهات( 3شكل )ال

 (8باالعتماد على بيانات الجدول ) انمن عمل الباحث المصدرج

الن رية االقتصادية فقد  وفق :4002-4002د ومعدل التضخم للمدة تحليل العالقة بين عرض النق. 2

قة للعالقة بين عرض النقد والتضخم على وجود عال اتفقت المدارس االقتصادية في تحليالتها

زيادة في المعروض النقدي سوف تؤدي الى ارتفاع أن الأي  تناسبية طردية بين المتغيرين،

( يتضح مسار العرض 4، ومن خالل الشكل )ام لرسعار وبالتالي حدول التضخمالمستو  الع

سجلت  8111-8114وسة باستثناء عامين النقدي وتزايد معدالت نموه السنوية خالل المدة المدر

معدالت نمو سالبة، ونالحظ ارتفاع معدالت نمو العرض النقدي سنوياً وبالتالي اثرت بشكل كبير 

على المستو  العام لرسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية مما أد  الى رهور التضخم وبمعدالت 

ع الحكومة في نفقاتها من جانب بسبب توس 8111-8114( خالل المدة %13.8عالية بلغت )

وزيادة العرض النقدي بدون ان يوازيه زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي من سلع وخدمات باستثناء 

قطاع النفط من جانب اخر، وقد نجحت السلطة النقدية في الحد من معدالت التضخم للمدة من 

العملة اليومية من خالل البنك من خالل عمليات السوق المفتوحة متمثلة بمزادات  8112-8112

المركزي التي لعبت دوراً كبيراً في التحكم في عرض النقد والحد من ارتفاع المستو  العام 

 .ولة التي تالدم االقتصاد العراقيلرسعار وبالتالي إبقاء معدالت التضخم  من الحدود المعق

 

 عرض النقد ومعدالت التضخم اتجاهات( 4) شكلال

 (.8باالعتماد على بيانات الجدول ) انعمل الباحثالمصدرج من 
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حسب الدراسة الن رية  :4002-4002معدالت البطالة للمدة تحليل العالقة بين عرض النقد و. 2

، فزيادة عرض النقد تؤدي الى انخفاض سعر د يرتبط بعالقة عكسية مع البطالةفخن عرض النق

العاملة مما  اإليديالفاددة مما يدفع المستثمرين الى زيادة استثماراتهم وبالتالي زيادة الطلب على 

( العالقة العكسية بين العرض 1، ويتضح من الشكل )عل معدالت البطالة تنخف  وبالعك يج

يجي لعرض النقد وبالمقابل االنخفاض المستمر في النقدي والبطالة ونالحظ من الشكل النمو التدر

فقد الهد ارتفاع بسيط في  8111-8114 (، اما عامي%11معدالت البطالة واستقراره عند معدل )

معدالت البطالة بسبب تراجع ارتفاع عرض النقد عن النمو وهذ يو ح لنا العالقة العكسية بين 

ر بكثير مما هو مذكور الن هذه المعدالت احتسبت المتغيرين، وفي الواقع ان معدالت البطالة اكث

، وفي الواقع ان الزيادة السكانية سبب في ارتفاع معدالت البطالة ة العمل الدوليةوفق برامج من م

،فهناك جيش من العاطلين ينمو سنوياً لعدم وجود وراد  ومؤسسات تستوعب االعداد المتزايدة من 

، ويمكن القول ان المؤسسة العسكرية المقنعة في دوادر الدولةالبطالة الخريجين باإل افة الى 

استقطبت جزء كبير من العاطلين عن العمل بسبب الحروق في السنوات األخيرة، وهجرة العديد 

من الشباق ومن هم في سن العمل للخارج ويمكن القول ان معايير من مة العمل الدولية ال تنطبق 

 ف التي يمر بها ، وانما تنطبق على بلدان متقدمة.على بلد مثل العراق بسبب ال رو

 

 ( اتجاهات عرض النقد ومعدالت البطالة1شكل )ال

 .(8باالعتماد على بيانات الجدول ) انالمصدرج من عمل الباحث

 :4002-4002تحليل العالقة بين عرض النقد واالنفاق العام للمدة . 5

( يتضلح 2، ملن خلالل الشلكل )االنفاق العام ي بعالقة طردية معن رياً يرتبط العرض النقد  

ان هناك عالقة عكسية بين االنفاق العام وعرض النقد الن اتجاه منحنى العرض النقدي يخخذ عكل  

 اتجاه منحنى االنفاق العام في بداية السلسلة الزمنية، حي  نالحظ ان هناك تذبذق وا ح في االنفاق

عرض النقد في ارتفاع مسلتمر قياسلاً بحجلم االنفلاق  ، حي  ان8117الى عام  8114العام من عام 

الذي يخخذ باالنخفاض وذلك بسبب تشوه البيانات في العراق مما يجعل من الصعوبة تطبيق الن رية 

االقتصللادية علللى بعلل  المتغيللرات االقتصللادية فللي العللراق ألنهللا تخخللذ بللاالنحراف عللن مسللارها 

هلي ان  السياسة المالية في العلراق  ، وبماها العراقبسبب ال روف التي يمر بالمخطط او المرسوم 

سياسللة توسللعية بحكللم الو للع األمنللي والحللروق وزيللادة االنفللاق الجللاري علللى حسللاق االنفللاق 

، يبلين ض النقد وعلى مستو  االقتصاد ككلاالستثماري من اجمالي النفقات العامة انعك  على عر
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 لذي اثر في االنفاق العام سلباً وبشكل مباالر.ا 8114الشكل انخفاض نمو العرض النقدي من عام 

 

 ( اتجاهات عرض النقد واالنفاق العام 2شكل )ال

 (.8باالعتماد على بيانات الجدول ) انمن عمل الباحث جالمصدر

 4002-4002 ( تطور عرض النقد وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية في العراق للمدة4جدول )ال

 )مليون دينار(

 السنة

 *عرض

 النقد

M1 

**الناتج المحلي 

 اإلجمالي

 باألسعار الثابتة

GDP 

4002=000 

*سعر 

الصرف )دينار 

 عراقي(

EX 

*معدل 

 التضخم

F 

**معدل 

 البطالة

U 

***االنفاق 

 العام

G 

 (1) (8) (3) (4) (1) (2) 

2004 9448700 101845262.4 1453 26.9 26.8 32117491 

2005 12935878 103551403.4 1469 36.9 17.9 26375175 

2006 15460060 109389941.3 1467 53.2 17.5 38806679 

2007 21721167 111455813.4 1255 30.8 16.9 39031232 

2008 28189934 120626517.1 1193 2.7 15.3 59403375 

2009 37300030 124702075 1170 -2.8 15.2 52567025 

2010 51743489 132687028.6 1170 2.5 15.2 70134201 

2011 62473929 142700217 1170 5.6 15.2 78757666 

2012 63735871 162587533.1 1166 6.2 15.3 105139576 

2013 73830964 174990175 1166 1.9 15.1 119127556 

2014 72692448 175335399.6 1166 2.2 15 115973762 

2015 65435425 182331154.1 1167 1.4 15.5 82813611 

2016 69834833 193744445.6 1182 2 16.1 52312427 

 علىجباالعتماد  انمن اعداد الباحث المصدرج  

رة السللنوية، لسللنوات متفرقللة، المركللزي العراقللي، المديريللة العامللة لإلحصللاء واالبحللال، النشلل البنللك* 

8114-8112. 

 القوميللة،مديريللة الحسللابات  المعلومللات،الجهللاز المركللزي للحصللاء وتكنلوجيللا  التخطلليط،** وزارة 

  متفرقة. لسنوات،إحصادية مجاميع 

 (.8112-8114، لسنوات متفرقة من )دادرة الموازنة، دادرة المحاسبة العراقية،المالية  وزارة ***
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 المبحث الثالث

دية الكلية في العراق قياس العالقة بين عرض النقد وبعض المتغيرات االقتصا

4002-4002 

 صياغة وتوصي) النموذج القياسي: .أوال

اهم األساليب المستخدمة في قياس وتحليل ال واهر االقتصلادية  أحديعد األسلوق الريا ي   

ويكللون هللذا األسلللوق علللى الللكل دالللة  االقتصللادية،الكليللة مللن اجللل التعللرف علللى ابعللاد الن ريللة 

Function))  نقد والمتغيرات االقتصلادية قيلد عرض ال ريا ياً بينلذا يمكن صياغة العالقة الدالية

 وتوصي  متغيرات الدراسة حسب الصيغة التاليةج العراق،الدراسة في 

MS = f (GDP, EX, F, U, G) ……………… (1) 

 انجحي  

ج هي مجموع وسادل الدفع المتداولة في مجتملع MS)) عرض النقد بالمفهوم الضيق المتغير التابع:

تشمل العملة المتداولة خارج الجهاز المصلرفي والودادلع الجاريلة ما خالل فترة زمنية معينة، والتي 

 تحت الطلب.

 المستقلة:والمتغيرات 

لع ـة للسـة النقديـوع القيمـه مجمـى انـرف علـيع جGDPة ـعار الثابتـي باألسـي اإلجمالـج المحلـالنات .1

، معينة عادة تكون سنة واحدةوالخدمات النهادية المنتجة في االقتصاد الوطني خالل فترة زمنية 

 ويرتبط بعالقة طردية مع المعروض النقدي

ادلتها بوحدة واحدة هو عدد الوحدات من عملة معينة التي يمكن الرااها او مب جEXسعر الصرف  .8

من عملة أخر ، ويرتبط بعالقة طردية مع المعروض النقدي ويمكن ان تكون عالقة عكسية في 

 بع  الحاالت.

، ويرتبط بعالقة طردية يعرف بانه االرتفاع المستمر في المستو  العام لرسعار جFمعدل التضخم . 3

 .مع عرض النقد

ويعرف بانه كل الخي في سن العمل راغب وقادر على العمل ولكنه ال يستطيع  جUمعدل البطالة . 4

 النقد.، ويرتبط بعالقة عكسية بعرض الحصول على عمل في سوق العمل

ج وهو كل مبلغ معين تنفقه الدولة للحصول على سلعة او خدمة للصالح العام سواء Gاالنفاق العام . 1

استثمارية وتعرف بالنفقة العامة، ويرتبط بعالقة طردية مع المعروض  كانت نفقات جارية او

 النقدي.

يتم اختبار العالقة بلين علرض النقلد وبعل   مسبقاً،استناداً الى المفاهيم اتي تم استعرا ها   

( فللي التحليللل (Eviews9وفقللاً السللتخدام البرنللامج االحصللادي الحزمللة  الكلللي،متغيللرات االقتصللاد 

هلذا األسلاس بنيلة صليغة الداللة وفقلاً للمتغيلرات  العلراق وعللىالقياسي لتقدير دالة عرض النقلد فلي 

 االقتصادية المحددة لدالة عرض النقد التاليةج

MS𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝐸𝑋𝑡 + 𝛽3𝐹𝑡 + 𝛽4𝑈𝑡 + 𝛽5𝐺𝑡 + 𝑢𝑡 

 حي  انج

(𝛽0, 𝛽1, 𝛽2,  معلمات نموذج االنحدار المتعدد. ج(…

(𝑢𝑡)حد الخطخ العشوادي. ج 
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 القياسية:نتائج االختبارات  .ثانيا

االختبار  يهدف :(Augmented Dickey Fuller Test: ADF) اختبار ديكي فولر الموسع. 0

، حي  تغيرات االقتصادية مو وع الدراسةالى التعرف على مد  استقرارية السالسل الزمنية للم

، أي عدم استقرار السالسل الزمنية (Ho( ذلك من خالل اختبار فر ية العدم )3يبين الجدول )

ند وتشير النتادج الى استقرار السلسلة الزمنية عند المستو  لمتغيرين معدالت البطالة والتضخم ع

ة والتضخم ال تحتوي ( وهذا يعني ان السلسلة الزمنية لمتغيري البطال0.05مستو  معنوية اقل من )

∂ ، ويشير ذلك الى إمكانية رف  فر ية العدم )على جذر وحدة ≠ ( ويبدو من ذلك ان Hoج 0

دج اختبار في حين تشير نتا. هذه النتادج تتماالى الى حد كبير مع نتادج اختبار الرسم البياني السابقة

سكون السالسل الزمنية لمتغيرات عرض النقد والناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق الحكومي وأسعار 

∂ الصرف الى قبولنا فر ية العدم ) = ( والتي تني على وجود جذر وحدة وعدم Hoج 0

اخذ ، وعند تو  حي  كانت النتادج غير معنويةاستقرار السالسل الزمنية لهذه المتغيرات عند المس

وبناًء على النتادج . (%0.05الفرق األول لهذه المتغيرات أصبحت مستقرة وعند مستو  معنوية )

مستقرة عند المستو  أي متكاملة من الدرجة  (F)ومتغير التضخم  (U)أعاله يكون متغير البطالة 

ر وسع (MS)وعرض النقد  (GDP)، في حين كانت متغيرات الناتج المحلي اإلجمالي  I(1صفر )

غير مستقرة عند المستو  وأصبحت مستقرة عند اخذ الفرق األول لها بمعنى انها  (EX)الصرف 

( في تقدير ARDL، ولذلك سوف نستخدم اختبار )I( 1أصبحت متكاملة من الدرجة األولى )

ل التكامل المشترك بين العالقة بين هذه المتغيرات الن هذا النموذج يمكن استعماله في تحلي

 .او خليط بينهماI   (1)او واحد  I (0)سواء كانت متكاملة من الدرجة صفر  المتغيرات

 (ADF)( اختبار ديكي فولر المطور لجذر الوحدة 3جدول )ال

 المتغير المستوى الفرق االول

بدون حد ثابت وال 

 اتجاه عام

حد ثابت 

 واتجاه عام

حد ثابت 

 فقط

بدون حد ثابت وال 

 اتجاه عام

حد ثابت 

 واتجاه عام

حد ثابت 

 فقط

 

Prob Prob Prob Prob Prob Prob 
*0.0000 *0.0000 *0.0000 0.9705 0.9081 0.7211 MS 
*0.0000 *0.0000 *0.0000 0.9992 0.1738 0.9697 GDP 
*0.0000 *0.0000 *0.0000 0.8111 0.9868 0.6249 G 
*0.0000 *0.0000  0.0702 0.1364 *0.0000 U 
*0.0000 *0.0000 *0.0000 0.7271 0.1550 0.6401 F 
*0.0000 *0.0000  0.1543 0.9023 *0.0000 EX 

 .(Eviews9) ( ومخرجات البرنامج االحصادي8) الجدولباالعتماد على بيانات في  الباحثانالمصدرج من عمل 

التي استعملت  (AIC, SC)أرهرت نتادج االختبارات  المثلى:نتائج اختبار تحديد فترة االبطاء . 4

( 4لتحديد فترة االبطاء المثلى التي تحقق افضل تقدير ال نموذج قيمة تصحيح الخطخ في الجدول )

ان تلك الفترة هي الفترة األولى ولكل المتغيرات، ذلك الن قيمتها هي األدنى مقارنة ببقية القيم في 

ذا النموذج مما يعني ان النموذج ، لذلك سيتم اعتماد تلك الفترة في تقدير ه(AIC, SC)االختبارات 

متجهات تصحيح الخطخ الذي سوف يستعمل في الكش  عن اتجاه العالقة بين المتغيرات محل 

 .دراسة سيتضمن فترة ابطاء واحدةال
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 ( تحديد فترة االبطاء المثلى4جدول )ال

Lag LogL LR FPE AIC SC 

0 -2749.395 NA 2.81e+41 112.4651 112.6967 

1 -2476.413 467.9687* 1.79e+37* 102.7924* 104.4139* 

2 -2468.611 1.46365 6.04e+37 103.9433 106.9548 

3 -2451.922 20.43537 1.59e+38 104.7315 109.1329 

 .(Eviews 9)( ومخرجات البرنامج االحصادي 1باالعتماد على بيانات الملحق ) الباحثانمن عمل  المصدرج

وفقاً الختبار سببية غرانجر يتم  :(Test of Granger Causality)اختبار سببية غرانجر . 2

أي ال توجد عالقة سببية بين المتغيرات المدروسة مقابل الفر ية  (Ho)اختبار الفر ية الصفرية 

(، وقد أرهرت النتادج عدم وجود 5كما مبين في الجدول ) أي توجد عالقة سببية (H1)البديلة 

عالقة سببية متجهة من الناتج المحلي اإلجمالي الى عرض النقد وبذلك يمكن قبول فر ية العدم 

(Ho) في حين كانت هناك عالقة سببية عكسية متجهة من أي عدم وجود عالقة سببية متجهة ،

 .(Ho) عرض النقد الى الناتج المحلي اإلجمالي وهنا تم رف  فر ية العدم

وعرض  (G)وأرهرت النتادج عالقة سببية معنوية وباتجاهين ما بين االنفاق الحكومي   

، أي ان االنفاق الحكومي (MS)( وعرض النقد EX، وكذلك ما بين سعر الصرف )((MSالنقد 

، (MS → G) وكذلك عرض النقد يؤثر في االنفاق الحكومي MS) → (G يؤثر في عرض النقد

وأيضا يؤثر عرض النقد  MS) → (EXوكذلك الحال بالنسبة لسعر الصرف يؤثر في عرض النقد 

أي عدم وجود عالقة  (Ho)، وهذا يعني رف  فر ية العدم (MS → EX) في سعر الصرف

، في حين أرهرت النتادج عدم وجود عالقة سببية وباالتجاهين ما بين معدالت التضخم سببية

 (Ho)بين معدالت البطالة وعرض النقد وهنا تم قبول الفر ية الصفرية  وعرض النقد وكذلك ما

أي فر ية عدم وجود عالقة سببية بين المتغيرات وباالتجاهين وهذا في حقيقة االمر هو خالف 

الن رية االقتصادية ويمكن تفسير السبب في ذلك الى الصدمات النقدية والمالية التي تعرض لها 

تي انعكست على تشوه البيانات والتي تعك  في حقيقتها تشوه الهيكل االقتصاد العراقي وال

 االقتصادي للبلد.

 اختبار سببية غرانجر للعالقة السببية بين المتغيرات (5جدول )ال

 Prob F- Statistic lag القرار
Null Hypothesis 

 ال توجد عالقة سببية 0H الصفرية:الفرضية 

 0H 0.3106 1.23840 4 GDP does not Granger Cause MSقبولج 

 0H 0.0462 2.29712 4 MS does not Granger Cause GDPرف ج 

 0H 0.0195 0.38296 4 G does not Granger Cause MSرف ج 

 0H 0.0359 0.20170 4 MS does not Granger Cause Gرف ج 

 0H 0.2361 1.44969 4 F does not Granger Cause MSقبولج 

 0H 0.9387 0.19658 4 MS does not Granger Cause Fقبولج 

 0H 0.0413 2.75659 4 EX does not Granger Cause MSرف ج 

 0H 0.0500 0.17478 4 MS does not Granger Cause EXرف ج 

 0H 0.5751 0.73281 4 U does not Granger Cause MSقبولج 

 0H 0.0663 2.20434 4 MS does not Granger Cause Uقبولج 

 . Eviews9مخرجات البرنامج االحصادي (8باالعتماد على البيانات في الجدول ) الباحثانالمصدرج من عمل 
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( ان التغيرات في عرض 6يبين الجدول ) :VECMنتائج تقدير انموذج متجا تصحيح الخطأ . 2

، حي  بلغت (GDP, G, U, F, EX)النقد يساعد في تفسير التغيرات الحاصلة في المتغيرات 

، وكذلك يبين (% 1( وهي معنوية عند مستو  )1.147المحتسبة ) Prop (F-statistic)قيمة 

الجدول الى مجموع ما يفسره حد الخطخ العشوادي من التغيرات الحاصلة في متغيرات عينة 

( 1.1411( وهي سالبة ومعنوية )-1.1381الدراسة حي  بلغت قيمة حاصل تصحيح الخطخ )

، وتشير فيه معامل تصحيح طويلة االجل بين متغيرات النموذجعلى وجود عالقة توازنيه وهذا يدل 

( وهي سرعة بطيئة نسبياً %1.13الخطخ ان سرعة تكي  الن ام الى حالة التوازن تحدل بسرعة )

، بلغت معامل تحديد االرتباط لتي يعاني منها االقتصاد العراقيقد يكون سببها االختالالت الهيكلية ا

R² (41% و )R ( من التغيرات %38( وهذا يعني ان المتغيرات المستقلة تفسر )%38المرجح )

، وهي ان كانت منخفضة فهو امر طبيعي في مثل هذه النتادج ألنها تستبعد االتجاه في المتغير التابع

وهي  (1.147( والتي كانت معنوية عند مستو  )Fالعام في النموذج ويتم التركيز اكثر على قيمة )

 .مما يدل على معنوية النموذج ككل (%1اقل من )

 ( نتادج تقدير متجه تصحيح الخطخ6جدول )ال

R-squared 0.415257 Mean dependent var 308092.5 

Adjusted R-squared 0.327076 S.D. dependent var 890289.6 

S.E. of regression 986204.4 Akaike info criterion 30.67607 

Sum squared resid 3.40E+13 Schwarz criterion 31.21659 

Log likelihood -737.5637 Hannan-Quinn criter. 30.88114 

F-statistic 0.316723 Durbin-Watson stat 2.200298 

Prob(F-statistic) 0.04937    

 .Eviews9باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصادي  الباحثانالمصدرج من عمل 

سيتم تحديد العالقة قصيرة األمد بين المتغيرات  ARDL لعالقة قصيرة االجل وفقاا لنموذجتقدير ا. 5

والذي يمثل المتغيرات  ARDLالمدروسة من خالل تقدير انموذج تصحيح الخطخ وفقاً ألنموذج 

بصيغة الفرق األول مع إ افة حد تصحيح الخطخ لمدة تباطؤ زمني واحد ويرمز له بالرمز 

(ECT-1) ( انموذج تصحيح 7، ويبين الجدول )عة سالبة وأصغر من الواحد الصحيحوبقيمة متوق

غيرات جميعها الخطخ والمرونات قصيرة االجل بين المتغيرات المدروسة وارهرت النتادج ان المت

( ومعدل EXذات معنوية إحصادية قوية جدا وتحمل اإلالارة المتوقعة لكل من سعر الصرف )

( والتي تحمل اإلالارة السالبة والتي تعك  العالقة العكسية بين كل منهما مع المتغير Uالبطالة )

( GDPي )، في حين كانت إالارة معلمة كل من الناتج المحلي اإلجمال(MSالتابع عرض النقد )

، هذين المتغيرين والمتغير التابع ( موجبة والتي تعك  العالقة الطردية بينFومعدل التضخم )

وأرهرت العالقة المقدرة ان معلمة حد الخطخ كانت قيمتها سالبة ومعنوية جداً وهذا يعك  في 

توازنيه  اتجاه عالقةحقيقته وجود عالقة توازنيه في االجل القصير بين المتغيرات المدروسة ب

 .طويلة االجل
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 ARDL( المقدرات قصيرة االجل ومعامل تصحيح الخطخ للنموذج 7جدول )ال

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

D(GDP) 31.661176 102246495.376572 0.0000 

D(G -10.600328 -101227801.381 0.0000 

D(F) 21680065.364 118019464.174 0.0000 

D(EX) -1194665.091 -136315040.90 0.0000 

D(U) -1091912745 -101890767.53 0.0000 

CointEq(-1) -4.153279 -167416501.45 0.0000 

 .(Eviews9باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصادي ) الباحثانالمصدرج تم اعداده من قبل 

( تقدير العالقة طويلة االجل 8الجدول )يبين  :ARDLتقدير العالقة طويلة االجل وفقا ألنموذج . 2

بين عرض النقد في العراق ومحدداته وأرهرت النتادج ان جميع المتغيرات التو يحية لها اإلالارة 

( GDPالمتوقعة في التخثير على المتغير التابع اذا كانت إالارة كل من الناتج المحلي اإلجمالي )

موجبة وهذا يعني ان هذه المتغيرات ( إالارة EX( وسعر الصرف )Fومعدالت التضخم )

، في حين كانت إالارة ير على المتغير التابع عرض النقدالتو يحية تحمل اإلالارة المتوقعة في التخث

تفقة بذلك والتي تعك  العالقة العكسية بينها وبين عرض النقد وهي م ( سالبةUمعدالت البطالة )

( خالفاً للن رية Gسالبة لمتغير االنفاق الحكومي )، بينما كانت اإلالارة المع الن رية االقتصادية

ى االقتصادية ويمكن تفسير ذلك بسبب التشوهات الكبيرة في االقتصاد العراقي والتي انعكست عل

 .البيانات المستخدمة في التحليل

 ARDL( المقدرات طويلة االجل وفقا ألنموذج 8جدول )ال

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GDP 3.777554 0.000000 199823603.05 0.0000 

G -2.581115 0.000000 -170628967.5 0.0000 

F 363075.893 0.007942 45714161.94 0.0000 

EX 1563523.56 0.010602 147470759.9 0.0000 

UN -243244579 1.343969 -1809868618 0.0000 

C 382663759 1.566462 2442832838 0.0000 

 .(Eviews9االحصادي ) مخرجات البرنامجباالعتماد على  الباحثانالمصدرج تم اعداده من قبل 

الختبار مد  تحقق التكامل المشترك الذي يمثل  :ARDLنتائج اختبار الحدود وفقا ألنموذج . 2

تم استخدام طريقة اختبار الحدود  المدروسة،العالقة التوازنية طويلة االجل بين المتغيرات 

(Bounds test approacg ويمكن تطبيق هذه الطريقة سواء كانت المتغيرات متكاملة من )

 بينهما.او مزيج  I( 1او متكاملة من الدرجة األولى )I  (1الدرجة صفر )

  ( نتادج اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة اختبار الحدود حي7ويبين الجدول )  

( كانت قيمتها محصورة ما بين الحد F-statisticتشير النتادج الى ان القيمة المحتسبة الختبار )

( ولذلك عند هذا المستو  يمكن %1األدنى والحد األعلى للقيمة الجدولية عند مستو  معنوية )

د ونقبل بالفرق البديل )وجو االجل(رف  فر ية العدم )أي عدم وجود عالقة توازنيه طويلة 



 8112/ 1ج (44( العدد )4اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) كلية -جامعة تكريت 

 

813 
 

( عالقة غير %1( و )%8.1بينما كانت عند مستو  معنوية ) (،عالقة توازنيه طويلة االجل

 محسوم.معنوية وبالتالي يمكن القول هنا عند هذا المستو  غير 

 ( نتادج اختبار الحدود7جدول )ال

Test Statistic Value k 

F-statistic 2.81E+15 5 

Critical Value Bounds 

Significance I0 Bound I1 Bound 

10% 2.26 3.35 

5% 2.62 3.79 

2.5% 2.96 4.18 

1% 3.41 4.68 

 .Eviews9باالعتماد على حزمة البرنامج االحصادي  الباحثانالمصدرج تم اعداده من قبل 

 :االستنتاجات

ان هناك استقرار في السالسل الزمنية للمتغيرات االقتصادية  البيانية. تم االستنتاج من خالل الرسوم 1

المدروسة وهي سعر الصرف، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، وعدم استقرار السالسل الزمنية 

 للمتغيرات عرض النقد، والناتج المحلي اإلجمالي، واالنفاق الحكومي الحتوادها على جذر الوحدة.

وفقاً الختبار ديكي فولر الموسع الى استقرار السلسلة الزمنية للمتغيرات تفسر نتادج اختبار السكون . 8

في حين تشير النتادج الى استقرار السلسلة الزمنية  المستو ،عند  ومعدل التضخممعدل البطالة 

 الصرف،للمتغيرات االقتصادية عرض النقد، والناتج المحلي اإلجمالي، واالنفاق الحكومي، وسعر 

 األول لها. عند اخذ الفرق

. تشير نتادج اختبار تمديد فترة االبطاء المثلى الى ان الفترة األولى هي الفترة المثلى لإلبطاءات 3

لذلك سيتم اعتمادها في انموذج متجهات  (AIC, SC) الزمنية الن قيمتها هي االدنى وفقاً الختبار

 حيح الخطخ وهي فترة ابطاء واحدة.تص

غرانجر الى عدم وجود عالقة سببية متجه من الناتج المحلي اإلجمالي الى  . تشير نتادج اختبار سببية4

عرض النقد في حين كانت هناك عالقة سببية متجه من عرض النقد الى الناتج المحلي اإلجمالي، 

ورهرت النتادج وجود عالقة سببية معنوية وباتجاهين بين االنفاق العام وسعر الصرف وما بين 

 ود عالقة سببية بين التضخم والبطالة وما بين عرض النقد.عرض النقد، وعدم وج

الى العالقة المعنوية بين عرض النقد  VECMالخطخ . تشير نتادج اختبار انموذج تصحيح 1

( وهي معنوية عند 1.147االحصادية المحتسبة) Fقيمة والمتغيرات االقتصادية الكلية حي  كانت 

 ككل.مما يدل على معنوية النموذج  %1مستو  

الى وجود عالقة معنوية إحصادية  ARDL. تشير نتادج تقدير العالقة قصيرة االجل وفقاً الختبار 2

 التخثير،في حين كانت نتادج العالقة طويلة االجل ذات إالارة متوقعة في  المتغيرات،قوية بين 

كن تفسير ذلك كانت االارته خالفاً للن رية االقتصادية، ويم Gباستثناء متغير االنفاق الحكومي 

 بسبب الموازنات التشغيلية الكبيرة في العراق خالل مدة الدراسة.

وجود عالقة توازنيه طويلة االجل بين  ARDLأرهرت نتادج اختبار الحدود وفقاً ألنموذج  .1

المحتسبة تقع بين الحدين األدنى واالعلى عند مستو  معنوية  Fالمتغيرات المدروسة الن قيمة 
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ة أي عند هذا المستو  غير كانت العالقة غير معنوي %1و  %8.1تو  معنوية (، وعند مس1%)

 محسوم.

 المقترحات:

توصي الدراسة بضرورة اعتماد المخطط االقتصادي على متغير عرض النقد في رسم السياسات . 1

االقتصادية، مع مراعات مرونات المتغيرات االقتصادية في األجلين القصير والطويل من اجل 

 اتخاذ قرارات سليمة تصب في صالح البلد في األمد الطويل.

يجب ان تعمل السياسة النقدية على التحكم في عرض النقد بالشكل الذي يحقق التنسيق بين نمو كمية . 8

النقود والناتج المحلي اإلجمالي للوصول الى حالة التوازن بين القطاعين النقدي والحقيقي في 

 االقتصاد.

دور السياسة النقدية جنباً الى جنب مع السياسات االقتصادية الكلية من خالل التحكم في  يجب تفعيل. 3

 عرض النقد ألجل معالجة االختالالت الهيكلية التي يعاني منها االقتصاد العراقي.

( من قبل السلطات النقدية من اجل زيادة الوعي M2 رورة تفعيل دور العرض النقدي الواسع ). 4

وتحفيزه على زيادة الودادع المصرفية االدخارية وتقليي نسبة العملة في التداول  لد  الجمهور

 الجارية.وزيادة الودادع 

الحد من راهرة الدولرة في االقتصاد العراقي عن طريق دعم الدينار العراقي من خالل استعماله . 1

 أثرر  د الدوالر وما له من في جميع التعامالت الداخلية والخارجية للبلد وذلك لتعزيز قيمة الدينا

 ونموه.قوي على عرض النقد 

 رورة السيطرة على حجم الكتلة النقدية من خالل السيطرة على حجم النفقات العامة للدولة التي . 2

تتزايد باستمرار والحد من الموازنات االنفجارية التي تؤثر بشكل كبير على عرض النقد وبالتالي 

 قي.العراسلباً على االقتصاد 

 المصادر:

 المصادر العربية:

. ابد جمان، مايكل، االقتصاد الكلي الن رية والسياسة، ترجمة محمد إبراهيم منصور، دار المريخ 1

 .8111للنشر، الرياض، 

 بغداد، المستنصرية،الجامعة  ،8الجزء  سلمان،ترجمة عطية مهدي  ،الكلياالقتصاد  . ج،اكلي. 8

1721. 

تخثير التغيرات في مصادر واستخدامات أموال البنك المركزي العراقي في باجي، احمد كريم، . 3

، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 8118-8114تحقيق أهدافه للمدة 

 .8114المستنصرية، 

التوجهات الجديدة للسياسة النقدية في العراق، المجلة العراقية للعلوم ثويني، فالا حسن، . 3

/خا ، بغداد، 2، العدد 3، الجامعة المستنصرية، كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلد القتصاديةا

8118. 

األساسية واَليات االتغالها ودورها  أهدافها ومعالمها العراقجالسياسة النقدية في جورج، حاتم، . 4

 .8111 العراقيين،البكة االقتصاديين  ،العراقيالفعلي في حركة االقتصاد 

 والتوزيع،دار وادل للنشر  الثانية،الطبعة  ،والمصارفالنقود ، هذلول، مشهور، أكرمحداد، . 1

 .8112 األردن،
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قياس العالقة التبادلية بين عرض النقد ومؤالرات االستقرار االقتصادي عبد الخضر، نغم حميد، . 11

االقتصادية واإلدارية، جامعة واسط، كلية ، مجلة الكوت للعلوم 8113-1721في العراق للمدة 

 .8112، 81اإلدارة واالقتصاد، العدد 

أثر مقايي  عرض على بع  المتغيرات جليل، الجبوري، سوسن كريم،  عبد الحسينالغالبي، . 11

 الكوفة، كليةجامعة  واإلدارية،، مجلة الغري للعلوم االقتصادية االقتصادية الكلية في لدول المتقدمة

 .8112 ،11، العدد 8المجلد  واالقتصاد،ارة اإلد

 بيروت، اللبناني،دار المنهل  األولى،الطبعة  النقدية،النقود والصيرفة والسياسة  علي، . كنعان،18

8118. 

 8111-8113مالمح وابعاد السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي للمدة محمد، سحر قاسم، . 13

النقدية والمالية، مجلة علمية نص  سنوية، تصدرها دادرة  ، مجلة الدراساتتحديات التنمية

 .8111، بغداد، 8، العدد 1اإلحصاء واألبحال، المجلد 

، 8112، 8113البنك المركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي لرعوام ). 14

8111 ،8113 ،8112 .) 

نلوجيا المعلومات، مديرية الحسابات القومية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتك. 11

 .8112-8114مجاميع إحصادية لسنوات متفرقة من 

 .8112-8114وزارة المالية العراقية، دادرة الموازنة، دادرة المحاسبة، للسنوات مختلفة من . 12
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