
  

1 
 

 

 املحاضرة الثاهيت:

 أهداف الاكتصاد الكلي:

إن كدزة ؤي بلد على جدلُم مظخىي مسجفع للىاجج مً الظلع والخدماث,  :ارجفاع مستوى الىاجج .1

 لىجاخه الاكخـادي. خُث جلاض الىمُت اليلُت لإلهخاج في ؤي اكخـاد فُما ٌظمى"إحمالي 
ً
ٌعخبر ملُاطا

" والري ٌعسف بإهه: ملُاض لللُمت الظىكُت ليافت الظلع والخدماث النهائُت اإلاىخجت في  GNPالىاجج اللىمي 

ت ٌظمى "إحمالي الىاجج اللىمي  الاكخـاد خالٌ عام. وعىدما ًلاض إحمالي الىاجج اللىمي باألطعاز الجاٍز

الي الىاجج اللىمي " وعىدما ًلاض إحمالي الىاجج اللىمي باألطعاز الثابخت ٌظمى "إحمNominal GNPالاطمي

 .  Real GNP"الحلُلي 

ادة  وولما اشداد مظخىي الىاجج ولما اشداد الخلدم الاكخـادي والخدظً في مظخىي معِؼت الظيان. إن الٍص

والري ٌعسف بإهه: ؤكص ى  "Potential Output"في مظخىي الىاجج جخددد مً خالٌ همى الىاجج اإلادخمل 

 مظخىي للىاجج ًمىً ؤن ًدلله الاكخ
ً
ـاد خالٌ فترة شمىُت معُىت باطخخدامه مىازده اإلاخاخت اطخخداما

 في ًل اإلاظخىي الظائد للخىىىلىحُا. إن مصج عىاؿس ؤلاهخاج )ألازق, العمل, زؤض اإلااٌ, الخىٌُم( مع 
ً
وامال

 الخىىىلىحُا اإلاخاخت ًمىً الىؿٌى إلى ؤكص ى مظخىي لإلهخاج.

ت اإلادخمل, فئن ألاطعاز طدبدؤ باالزجفاع بظسعت ؤهثر فإهثر, خُث وإذا خاٌو الاكخـاد ؤن ًيخج ؤهثر مً هاجج

 للغاًت, وإذا وان الاكخـاد ًيخج ؤكل مً هاججت اإلادخمل, عىدئر 
ً
 مىثفا

ً
جيىن اإلاىازد كد اطخخدمذ اطخخداما

 طُيىن هىان هاكت معولت مً العمالت وآلاالث. 

ىمي اإلادخمل, فئن الفسق بُنهما ٌظمى فجىة إحمالي وعىدما ًلل إحمالي الىاجج اللىمي عً إحمالي الىاجج الل

 وولما واهذ هره الفجىة هبيرة ولما وان الاكخـاد ال ٌعمل بؼيل صحُذ. "GNP gap"الىاجج اللىمي 

والظؤاٌ اإلاوسوح ما هى طبب ًهىز هره الفجىة ؟ هرا الظؤاٌ مً بين ألاطئلت اإلاهمت التي ًجُب عنها 

 "GNP gap"بعم ؤلاحاباث اإلادخملت هي ؤن فجىة إحمالي الىاجج اللىمي الخدلُل الاكخـادي الىلي. إن 

الىبيرة كد جددر ألن الظُاطاث الاكخـادًت لم جىً كادزة على إبواٌ مفعٌى اللىي التي جمُل ألن حظبب 

هى دواء اكخـادي  "a downturn"هظاد الاكخـاد, ؤو ألن ؿاوعي الظُاطت ًيىهىا كد كسزوا ؤن السوىد 

 مىاطب. 

: إن ؤخد ألاهداف السئِظت للخدلُل الاكخـادي ارجفاع مستوى التوظيف, واهخفاض مستوى البطالت .2

)ؤي ألاشخاؾ الرًً هم في طً العمل, الساغبين   "Labor force"الىلي هى حؼغُل حمُع اللىي العاملت 

ُف  إلى عدد ألاشخاؾ البالغين الرًً ٌعملىن  "Employment"بالعمل والباخثين عىه(. خُث ٌؼير الخًى

فدؼير إلى عدد ألاشخاؾ البالغين الرًً ال ٌعملىن في ؤي  "Unemployment"بىًُفت دائمت.ؤما البوالت 

بدثىن عً فسؿت عمل إلادة  ُفت ٍو ً العىدة لألعماٌ التي طسخىا منها  4ًو اطابُع ,او الاشخاؾ اإلاىخٌٍس

 بؼيل مؤكذ. 
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 وهىا هجد:

فين و لىىه هسد او طسح مً Job loser"للوظيفتفاكد  - " وهى الشخف الري اهخمى طابلا لفئت اإلاًى

 العمل.

 Yباخثا عً العمل Xوهىا الشخف جسن العمل " "Job leaverالتارن للوظيفت" -

خُث وان ٌعمل طابلا زم جىكف عً العمل لبعم الىكذ  ":Reentrantالداخل مجددا للعمل" -

 .يلُعىد له في الىكذ الحال

ؼير معدٌ البوالت ت مً اللىي العاملت, ؤي:  "unemployment Rate" َو  عنها بيظبت مئٍى
ً
 إلى البوالت معبرا

 100معدٌ البوالت= )عدد العاهلين عً العمل / عدد اللىي العاملت (*

 

 ألن معدٌ البوالت ٌعخبر ؤخد اإلالاًِع 
ً
السئِظُت إن طُاطت الاكخـاد الىلي هى حعل هرا اإلاعدٌ مىخفلا

 ألداء ؤي اكخـاد.

ُف اليامل عىدما ٌعمل الاكخـاد عىد اإلاعدٌ  "Full employment"التوظيف الكامل ًخدلم الخًى

الوبُعي للبوالت ,واإلاعدٌ الوبُعي للبوالت ٌؼيل الحد الادوى للبوالت ,ؤي ًمىىىا اللٌى بان الاكخـاد 

ُف اليامل ولىً هىان بعم الاشخاؾ عاهل  % مثال.5ين عً العمل ٌعمل عىد الخًى

 خُث ٌؼخمل اطخلساز ألاطعاز على ػلين:: استلرار ألاسعار .3

ادة ؤو  :الشم ألاول  اطخلساز ألاطعاز ٌعني اإلادافٌت على اإلاظخىي العام لألطعاز عىد خد معين )دون ٍش

الري  "Yardstick"هلـان(. فيل اإلاجخمعاث حظعى ليي جبلى ألاطعاز مظخلسة, ألن ألاطعاز هي اإلالُاض 

عت  جلاض بىاطوخه اللُم الاكخـادًت. وعىدما ًخغير اإلالُاض الاكخـادي بظسعت خالٌ فترة الخغيراث الظَس

مُل حهاش الظعس ألن ًـبذ ؤكل  في ألاطعاز, فئن العلىد والاجفاكاث الاكخـادًت ألاخسي جـبذ مؼىهت, ٍو

 كُمت.

ز والىمُاث ًجب ؤن جددد بىاطوت كىي هى اإلادافٌت على ؤطىاق خسة, بمعنى ؤن ألاطعا :الشم الثاوي

, لالعخلاد  الظىق )العسق والولب(. وهدف اطخلساز ألاطعاز مع ؤطىاق خسة ًدبع الُىم في معٌم الدٌو

الاكخـادي الظائد بإن ألاطعاز اإلاظخلسة اإلادددة بىاطوت ألاطىاق الحسة حظمذ لالكخـاد بإن ًخـف 

لت حظخجُب ألذواق ألاف  ساد. اإلاىازد بىفاءة وبوٍس

P  وهى اإلاخىطى اإلاسجح الطعاز ول الظلع و الخدماث 

 Consumer"إن ؤهثر الوسق الؼائعت للُاض اإلاظخىي العام لألطعاز هى السكم اللُاس ي ألطعاز اإلاظتهلىين 

Price Index"  اإلاعسوف بـ(CPI)  هلان هرا ٌؼير الى  7فعىد الاػازة الى ان جيلفت اإلاعِؼت كد ازجفعذ بCPI  

والسكم اللُاس ي ألطعاز اإلاظتهلىين ًلِع جيلفت مجمىعت زابخت مً الظلع و الخدماث  )الغراء, اإلاظىً,  

اإلاؼسوباث, السعاًت الصحُت( مؼتراة بىاطوت اإلاظتهلً العادي مً  الاجـاالث, الخعلُم, الىلل, اإلالبع,

اث " ولم على هره الظلع بظلت اإلاؼتًر  ".Market basketطيان الحلس ٍو

 البد مً اخر طيخين : CPIد كُاض وعى
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 (Base yearالاولى وهي طىت الاطاض) -

 (current yearالثاهُت وهي الظىت الحالُت ) -

وطىت الاطاض هي اإلاؤػس الري ٌظاعد في عملُت اإلالازهت باليظبت لألطعاز مع الظىىاث  -

 ( Comparisonالاخسي)

 

*100rrent year  Total dollar expenditure on market basket in cuCPI=  

Total dollar expenditure on market basket in base year        

 بالحسف 
ً
 .  (P)واإلاظخىي العام لألطعاز ًسمص له غالبا

لاض بؼيل "Inflation rate"  ومعدل التضخم ادة في  مظخىي ألاطعاز خالٌ فترة شمىُت معُىت. ٍو هى الٍص

 , ًمىً خظاب معدٌ الخضخم على الىدى الخالي:(CPI)طىىي وباطخخدام السكم اللُاس ي ألطعاز اإلاظتهلىين 

* 100   earlier yearCPI– later yearCPI     Inflation rate      = 

CPIearlieryear                        

 

, فهرا ًدٌ 
ً
, فئن ذلً ًدٌ على خدور ازجفاع في ألاطعاز, ؤما عىدما ًيىن طالبا

ً
فئذا وان هرا اإلاعدٌ مىحبا

, فئهه ًيىن لدًىا 
ً
على خدور اهخفاق في ألاطعاز. وعىدما جىخفم ألاطعاز, ؤو ًيىن معدٌ الخضخم طالبا

 "Deflation"اهىماغ 

خُث ًسجفع مظخىي ألاطعاز آالف اإلاساث في  "Hyperinflation"جب ؤن هخجىب الخضخم اإلافسن وهىا ً 

الظىت, هما خدر في بىلُفُا ولبىان في الثماهِىاث وفي العساق في الدظعُىاث, وفي مثل ذلً جيىن ألاطعاز 

والاكخـاد ٌعىد إلى  عدًمت الىفع, وألافساد الرًً ًخمظيىن باالخخفاي بىلىد هره البلدان ًـبدىن فلساء.

 اإلالاًلت.

مع الخغاض ي عً كدز معين مً  "Price Flexibility"وهىرا فئن ما هيؼده هى دزحت معُىت مً مسوهت ألاطعاز

 الخضخم, هإفلل هسكت للظماح لجهاش ألاطعاز بإن ٌعمل بىفاءة.

بد مً خظاب الدخل مالخٌت: إلاعسفت الخغيراث الحاؿلت في الدخل مع حغيراث الاطعاز او مع الخضخم ال 

 " وهى عبازة عً الدخل الاطمي اإلاعدٌ باليظبت لخغيراث الاطعاز.Real incomeالحلُلي "

*100 nominal incomeReal income =   

CPI                   

 

current yearCPI *       earlier yearSalary today's (current)   =  Salary 

CPIearlier year  
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 اهكماش الىاجج املحلي:معامل 

اث  (deflator)ان مىمؽ الىاجج اإلادلي الاحمالي ت ملازهت بمظخٍى اث الاطعاز في الظىت الجاٍز ًلِع مظخٍى

الاطعاز باليظبت لظىت الاطاض. ومعامل اهىماغ الىاجج اإلادلي الاحمالي ٌعىع الخغيراث في الاطعاز و لِع 

الىمُاث. فسكا لى ان الىمُاث اإلاىخجت في الاكخـاد  ازجفعذ بِىما الاطعاز بلُذ زابخت هىا الخغير طُـِب 

الىاجج اإلادلي الاطمي و الىاجج اإلادلي الحلُلي. في الحالت الثاهُت  لى فسكىا بان الاطعاز كد ازجفعذ ول مً 

بِىما الىمُاث بلُذ زابخت, عىدئر طيرجفع الىاجج اإلادلي الاطمي بِىما الىاجج اإلادلي الحلُلي لً ًخغير. هما 

ين الخغيراث الحاؿلت في الاطعاز و لِع وان مىمؽ الىاجج طيرجفع. وهىرا فان اإلاىمؽ عىع في هال الحالخ

 الىمُاث.

× الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الحلُلي(÷ معامل اهىماغ الىاجج اإلادلي ألاحمالي = )الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الاطمي 

100  
 )بؼيل دائم( 100معامل اهىماغ الىاجج اإلادلي الاحمالي في الظىت ألاطاطُت = مالخٌت 

 باطخخدام معامل اهىماغ الىاجج اإلادلي بين فترجين. ضخممعدل التهما ًمىً كُاض 

(/ مىمؽ الىاجج في 1مىمؽ الىاجج في الظىت  -2=)مىمؽ الىاجج في الظىت 2معدٌ الخضخم في الظىت 

 100* 1الظىت 

 مثال:

 معدٌ الخضخم  فان  240الى  171ازجفع مىمؽ الىاجج   مً   

(240-171)/171 *100 =40%= 

 

 في  :الخارجيالتوازن  -4
ً
 مهما

ً
للد ؤؿبذ هدف جدلُم الخىاشن الخازجي على مظخىي الاكخـاد الىلي هدفا

الىكذ الحاكس, خُث ؤن ول اكخـادًاث العالم ؤؿبدذ مسجبوت فُما بُنها عً هسق الخجازة الخازحُت 

ل الدولي. خُث حعخبر وافت اكخـادًاث العالم اكخـادًاث مفخىخت, فهي جـدز وحظخىزد الظلع  والخمٍى

والخدماث, وهي جلسق لألحاهب ؤو جلترق منهم, هما ؤنها حؼتري الخىىىلىحُا مً الخازج ؤو جبُع مخترعاتها 

للخازج, إكافت إلى ؤن حمُع اإلاىاهىين في العالم ٌظافسون فُما بين الدٌو للظُاخت ؤو للعمل. فاالهخفاق 

 عما
ً
. في جيالُف الىلل كد حعل السوابى الدولُت ؤهثر جىزُلا

ً
 واهذ علُه طابلا

. "Net Exports"إن الفسق بين اللُمت اليلُت للـادزاث واللُمت الحالُت للىازداث ٌظمى )ؿافي الـادزاث( 

ظمى هرا عجص ججازي  , َو
ً
وإذا شادث كُمت الىازداث عً كُمت الـادزاث, ًيىن ؿافي الـادزاث طالبا

"Trade Deficit" وبالعىع, إذا واهذ كُمت الـادزاث ؤهبر مً كُمت الىازداث, فئن ؿافي الـادزاث ًيىن .

, وهرا ٌظمى فائم ججازي 
ً
 . "Trade Surplus"مىحبا

التي جمثل طعس عملتها الخاؿت  "Foreign Exchange Rates"هما ؤن الدٌو جساكب ؤطعاز الـسف ألاحىبي 

, ولرا بداللت عمالث الدٌو ألاخسي. وعىدما ًسج
ً
فع طعس ؿسف عملت دولت ما, فئن ؿادزاتها جـبذ ؤغلى وظبُا

جيىن ؤكل كدزة على اإلاىافظت في ألاطىاق العاإلاُت, مما ٌظبب جللف الـادزاث باليظبت للىازداث. وعلى 
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العىع, عىدما ًىخفم طعس ؿسف عملت دولت ما, فئن ؤطعاز الىازداث جسجفع, ولرا ًمُل معدٌ الخضخم 

 لها.ألن ًصداد. و
ً
, مما ًجعل طعس الـسف مهما  ل هره آلازاز جؤزس على اكخـادًاث الدٌو

وعىدما ًخدٌى ؿافي الـادزاث إلى عجص ؤو فائم, ؤو عىدما ًسجفع ؤو ًىخفم طعس الـسف بددة, فئن 

الدٌو جخدسن لخصحُذ عدم الخىاشن في عالكاتها الاكخـادًت الخازحُت. إن ؤهثر الحاالث ؤهمُت هى ما خدر 

ىُت في الثماهِىاث, ففي ؤوائل الثماهِىاث ازجفع طعس ؿسف الدوالز بددة, وهما للى  الًاث اإلاخددة ألامٍس

يي بظسعت ؤهثر مما فعلذ الاكخـادًاث ألاخسي. وهىدُجت لرلً, شادث الىازداث بظسعت  الاكخـاد ألامٍس

( إلى عجص 1171ن في عام )بِىما حمدث الـادزاث, وجدٌى ؿافي الـادزاث للىالًاث اإلاخددة مً مسهص مخىاش 

(. وبدلٌى نهاًت الثماهِىاث, وان العجص الخجازي كد جساهم إلى الىلوت 1111( ملُاز دوالز في عام )110كدزه )

ىُت ؤهبر دولت مدًىت في العالم.   التي ؤؿبدذ فيها الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 سياساث الاكتصاد الكلي:

إخدي الظُاطاث اإلاهمت لالكخـاد الىلي,  "Fiscal Policy": حعخبر الظُاطت اإلاالُت السياست املاليت .1

اث اللسائب وؤلاهفاق الحيىمي للخإزير على ؤداء الاكخـاد الىلي.  التي جخيىن مً مظخٍى

ٌعني ما ًىفم مً الحيىمت على ػساء الظلع والخدماث مً )ألاطلحت, اللسهاطُت,  إلاهفاق الحكوميإن 

حىز الخعلُم والجِؽ والللاة....., بىاء البيُت الخدخُت والوسق والظدود......(. خُث حعخبر هفلاث زواجب وؤ

لها جددد الحيىمت الحجم اليظبي لللواعين العام والخاؾ. ؤي هم مً إحمالي  الحيىمت ألاداة التي عً هٍس

اللىمي ٌظتهلً بـىزة فسدًت  وهم مً إحمالي الىاجج "Collectively"الىاجج اللىمي ٌظتهلً بـىزة حماعُت 

"Privately" ًمى . وباإلكافت إلى ذلً, فئن ؤلاهفاق الحيىمي ًؤزس على اإلاظخىي الىلي لإلهفاق في الاكخـاد ٍو

 بالخالي ؤن ًؤزس على مظخىي إحمالي الىاجج اللىمي.

 في الاكخـاد الىلي دوزًٍ ؤطاطُين: الضرائبهما جلعب 

  جخفم دخٌى الىاض, خُث ؤن اللسائب اإلاسجفعت  :الدور ألاول

جخفم ؤلاهفاق الاطتهالوي للعائالث, وبالخالي ًىخفم الولب الىلي ومً زم الىاجج اللىمي 

 الفعلي.

 حظاعد اللسائب على جددًد ألاطعاز التي ًىحهها زحاٌ  :الدور الثاوي

ن. خُث ؤن اللسائب جؤزس ألاعماٌ وألافساد في ألاطىاق, وبالخالي جؤزس على الحىافص والظلى 

 على اطدثماز كواع ألاعماٌ

 "Business Investment" .وبالخالي على إحمالي اليؼان الاكخـادي 

إخدي الظُاطاث اإلاهمت  "Monetary Policy"حعخبر الظُاطت الىلدًت : السياست الىلديت .2

دولت بىاطوت البىً اإلاسهصي, الري لالكخـاد الىلي, والتي حؼمل: إدازة الىلىد, الائخمان, الىٌام اإلاـسفي لل

, خُث ًمىً للبىً "Supplying Money"ٌظخوُع الخإزير على اليؼان الاكخـادي مً خالٌ عسق الىلىد 

اإلاسهصي مً خالٌ عسق الىلىد ؤن ًخفم ؤو ًسفع طعس الفائدة, ومً زم ًدفص ؤو ًثبى الاطدثماز في 

فئن ؤطعاز الفائدة ألاعلى جلىد إلى  "Tight money"لُدة اإلاظاهً, اإلاعداث, اإلاخصون. وفي فتراث الىلىد اإلا

 إحمالي الىاجج اللىمي, وجىلف معدٌ الخضخم. 
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باعخباز ؤن اكخـادًاث دٌو العالم ؤؿبدذ مفخىخت على  :السياساث الاكتصاديت الخارجيت .3

  "Foreign Economic Policies"بعلها ؤهثر فإهثر. فلد اخخلذ الظُاطاث الاكخـادًت الخازحُت 
ً
 مهما

ً
دوزا

 فيها. وألادواث السئِظُت الظُاطت جلع في فئخين:

 تألاولى م طُاطاث ججاٍز . "Trade Policies": حظخوُع الدولت ؤن جؤزس على ججازتها الخازحُت عً هٍس

ت مً السطىم الجمسهُت, الحـف, وول ؤلاحساءاث ألاخسي التي جلُد ؤو  خُث جخيىن الظُاطاث الخجاٍز

 الـادزاث.حشجع الىازداث و 

 إدازة طىق الـسف الثاهيت :"Exchange Market Management"  مً الىٌم اإلاخخلفت 
ً
.هىان عددا

لها للدٌو ؤن جىٌم ؤطىاكها للـسف ألاحىبي. فبعم الىٌم جخلمً جسن ؤطعاز الـسف  التي ًمىً عً هٍس

ملابل  "Fixed Exchange Rate"باليامل آللُت الظىق, والبعم آلاخس ًخلمً جددًد طعس زابذ للـسف 

 بين هرًً الحدًً 
ً
 وطوا

ً
ىُت, جدبع هٌاما العمالث ألاخسي, وبعم الدٌو ألاخسي مثل الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 جخدخل لدفع طعس ؿسف الدوالز 
ً
ألاكـُين, خُث حظمذ ألطعاز الـسف بإن جخدسن مع الظىق ولىً ؤخُاها

 إلى ؤعلى ؤو إلى ؤطفل. 

ت واللادة الظُاطُين ًجخمعىن باطخمساز لخيظُم طُاطاتهم باإلكافت إلى ذلً, فئن مدز  اء البىىن اإلاسهٍص

اإلااهس اكخـادًت, ألن الظُاطاث الىلدًت واإلاالُت للبالد اإلاخخلفت جدظسب لخؤزس على حيرانها. إذ مً اإلاعخاد 

يا جـاب ؤوزوبا بالبرد", مما ٌعني ؤن اكخـادًاث الدٌو ألاو  زوبُت حعخمد اللٌى بإهه " عىدما حعوع ؤمٍس

ىُت.  على الىالًاث اإلاخددة ألامٍس
ً
 هبيرا

ً
 اعخمادا

, والتي مً ألاهثر صحت ؤن ًسمص لها "Incomes Policies"إن طُاطت الدخٌى  :سياساث الدخول  .4

. فعىدما يهدد الخضخم بالخسوج عً الظُوسة, فئن "Wage Price Policies"بظُاطت ألاحىز وألاطعاز 

م الخللُدي إلبواء الخضخم هى ؤن جخخر الحيىماث جبدث عً الوسق  اإلاخخلفت لخثبُذ ألاطعاز. إن الوٍس

الحيىماث خوىاث مالُت ؤو هلدًت إلبواء اليؼان الاكخـادي. لىً الدزاطاث اإلااهسو اكخـادًت جبين ؤن 

ملُازاث هره الاطتراجُجُت الخللُدًت ميلفت للغاًت. إنها جدخاج إلخدار فجىة في إحمالي الىاجج اللىمي جلدز ب

 ما 
ً
ت كلُلت. وإلاىاحهت مثل هرا الدواء الـعب فئن الحيىماث غالبا الدوالزاث لخفم الخضخم بيظب مئٍى

جبدث عً وطائل بدًلت الخخىاء الخضخم. هره البدائل جساوخذ مً السكابت على ألاحىز وألاطعاز )حظخخدم 

ت لألحىز على وحه الخـىؾ في شمً الحسب(, إلى إحساءاث ؤكل خدة مثل خوىن مس  ػدة اخخُاٍز

إلى هـائذ عامت بىاطوت الحيىماث لحث اجداداث  "Voluntary Wage and Price Guidelines"وألاطعاز

اداث في ألاحىز وألاطعاز.  العماٌ واإلايؼأث الىبري على جخفُف الٍص

وحدها إن طُاطاث الدخٌى هي ؤهثر الظُاطاث اإلااهسو اكخـادًت إزازة للجدٌ. مىر فترة لِظذ كـيرة, 

 ٌظخدم البدث والدزاطت. بعم الاكخـادًين وحدها غير فعالت. والبعم 
ً
الىثير مً الاكخـادًين مجاال

آلاخس ٌعخلد ؤن كسزها ؤهثر مً هفعها, ألنها جخداخل مع عمل ألاطىاق الحسة, وججمد خسهت ألاطعاز اليظبُت, 

حىز وألاطعاز ًيىن ؤفلل مً وجفؼل في خفم الخضخم. والبعم آلاخس مً الاكخـادًين ؤن طُاطاث ألا 

 البوالت اإلاسجفعت. 

 


