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 قسم العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

 14:00إلى  12:30التوقيت: من          2023جانفي  08التاريخ:         أولى ماستر تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات 

 امتحان السداسي األول يف مقياس السياسات االقتصادية

 (   نقطة  15)األول: السؤال 

وقع االقتصاد األمريكي يف على إثر أخطر صدمة مالية حبيث  اهلبوط الشديددأ االقتصاد العاملي مرحلة من ب

وانتقلت ، اليت طفت على السطح سنة  أزمة الرهن العقارياستفحال بعد ، سنة  عنيفة أزمة مالية

 أسفرتاالقتصاد العاملي من دول متقدمة ونامية،  جنباتوالمست  الليرباليعدوى األزمة إىل مراكز االقتصاد 

وأحدثت حالة يف غالب الدول،  االختالالت االقتصاديةمن عنها مجلة  تجنم عدم التوازنحالة غري مسبوقة من 

إفالس العديد  ذلك ، اجنر عنوتقلبات حادة يف أسواق النفط وفقدان الثقة يف األسواق املاليةمن عدم التأكد 

والتخفيف  تعطيل انتقاالت األزمةومن أجل ، وتسريح للعمال وزيادة معدالت البطالةواملؤسسات  الشركاتمن 

من األمريكي  واالقتصاديخطة إنقاذ النظام املالي وحني ذاك طبقت الواليات املتحدة األمريكية من وطأتها 

مسار اليت أربكت  األزمة ل احنسارمن أجاجلهود الدولية لتختلف الوصفات  بذلكوتظافرت ، الركود والكساد

 حقن االقتصادوهو ما مشل  االختالالت الحتواء هذه آليات السياسة االقتصاديةومت استخدام  ،النمو االقتصادي

 .التحفيزيةاإلنفاق وتنفيذ سياسة ، منح إعفاءات ضريبيةو، من السيولةكبرية  اتضخ كميب

 

 ، تكون إجابتك بكل يف احملاضراتشرح خلفية ما تناولته من واعتمادا على ، ةلسابقالتوطئة اارتكازا على **        

 دقة ووضوح على األسئلة اآلتية:             

-ن ........................................................... أهداف السياسة االقتصادية الكلية؟ َفصِّْل يف بشكل بياني شهداتمس

- ن ....................................... ؟ سياسات االقتصادية املطبقة يف حل األزمة املالية العاملية سنةالمفهوم اشرح

-ن ........................................................... بني آلية عمل السياسة املالية الناجعة؟و ،حالة الركود والكساد عرف

- للسلطة النقدية التدخل األسعار، كيف ميكن يف ستقرار الحالة عدم ايف األزمة املالية عاشت بعض االقتصادات

ن ................................................................................................. النقدية؟ألدوات الكمية للسياسة استخدام امن خالل 

من ارتباط بالعامل االقتصادية الدولية وما تفرضه العالقات  واألزمات من أجل التصدي للصدمات اخلارجية

ي.وغريها من صيغ التكامل االقتصاد، التكتالت اإلقليميةنهج اخلارجي، توجهت العديد من الدول حنو تبين 

 :على ضوء ذلك 

 ن ...................................................................... ؟، وما تعريفهاالسياسة االقتصادية املعتمدة يف هذه احلالةهي ما  -

 ن ....ما املقصود باملناطق احلرة، االحتادات اجلمركية، التكتالت االقتصادية، مع إعطاء مثال على كل نوع؟-
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(   ط انق 05):  الثانيالسؤال   

 :(ن على كل سؤال) من بني اخليارات املتاحة اخرت اإلجابة الصحيحة أكثر(أو  )إجابةيف سؤال متعدد اإلجابات 

-يف حالة الفجوة التضخمية تستخدم احلكومة:  

  سياسة مالية انكماشية         •

  سياسة مالية توسعية        •

  رفع معدالت الضرائب •

  رفع األجور والرواتب •

- البنوك أو حتديد معدل منو القروضيقوم البنك املركزي بتحديد حد أقصى حلجم القروض املمنوحة من طرف 

  التوجيه االتقائي للقروض         •

  سياسة إعادة معدل اخلصم        •

  تأطري القروض •

  حتديد معدل الفائدة على القروض •

-  :من األدوات السعرية للسياسة التجارية جند

  الرسوم اجلمركية         •

  ختفيض سعر الصرف        •

  احلصص االستريادية •

  املشرتيات احلكومية •

-يقصد بتحقيق االستخدام الكامل لعوامل اإلنتاج: 

  رفع مستوى األسعار        •

  زيادة نسبة التوظيف والتشغيل       •

  ختفيض معدالت الضرائب •

  تسهيل تقديم القروض •

 النقدية يف ضبط االختالالت االقتصادية جند:من األدوات املساعدة للسياسة 

  االحتياطي اإللزامي        •

  عمليات السوق املفتوحة       •

  حتديد هامش الضمان •

  التوجيهات واألوامر •

 

 /الصفحة 
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 قسم العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

 14:00إلى  12:30التوقيت: من          2023جانفي  08التاريخ:         أولى ماستر تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات 

 متحان السداسي األول يف مقياس السياسات االقتصاديةاإلجابة النموذجية ال

 

 (   نقطة  15)األول: السؤال 

على إثر أخطر صدمة مالية حبيث وقع االقتصاد األمريكي  اهلبوط الشديدبدأ االقتصاد العاملي مرحلة من      

، وانتقلت اليت طفت على السطح سنة  أزمة الرهن العقاري، بعد استفحال عنيفة سنة  أزمة ماليةيف 

عدوى األزمة إىل مراكز االقتصاد الليربالي والمست جنبات االقتصاد العاملي من دول متقدمة ونامية، أسفرت 

يف غالب الدول، وأحدثت حالة  االختالالت االقتصاديةجنمت عنها مجلة من  عدم التوازنحالة غري مسبوقة من 

إفالس العديد ، اجنر عن ذلك وتقلبات حادة يف أسواق النفط الثقة يف األسواق املاليةوفقدان من عدم التأكد 

والتخفيف  تعطيل انتقاالت األزمة، ومن أجل وتسريح للعمال وزيادة معدالت البطالةواملؤسسات  من الشركات

األمريكي من  تصاديخطة إنقاذ النظام املالي واالقمن وطأتها وحني ذاك طبقت الواليات املتحدة األمريكية 

مسار اليت أربكت  من أجل احنسار األزمة، وتظافرت بذلك اجلهود الدولية لتختلف الوصفات الركود والكساد

 حقن االقتصادالحتواء هذه االختالالت وهو ما مشل  آليات السياسة االقتصادية، ومت استخدام النمو االقتصادي

 .وتنفيذ سياسة اإلنفاق التحفيزية، ضريبيةومنح إعفاءات ، ضخ كميات كبرية من السيولةب

 

 ، واعتمادا على خلفية ما تناولته من شرح يف احملاضرات، تكون إجابتك بكل ةلسابقالتوطئة اارتكازا على **        

 دقة ووضوح على األسئلة اآلتية:             

 

- ن...........................................................  ؟االقتصادية الكليةمستشهدا بشكل بياني َفصِّْل يف أهداف السياسة 

خلص كالدور األهداف االقتصادية الكلية للسياسة االقتصادية يف أربعة اهداف أساسية ُأطلق عليها املربع السحري 

 ن................................................................. وتظهر يف الشكل اآلتي: لكالدور
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 :املبتغى االقتصادي الذي يعرب عن الطموحات االقتصادية والسياسية للدولة، وهيتعترب أهداف السياسة االقتصادية هي 

ن................................... حتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة:.

اإلنتاج العاملة يف النمو االقتصادي هو أحد أهم املؤشرات االقتصادية، وُيعرف بأنه جمموع القيم املضافة إىل كافة وحدات 

فروع اإلنتاج املختلفة يف اقتصاد معني، مثل الزراعة والتعدين والصناعة، ويقاس النمو االقتصادي باستخدام النسبة املئوية 

لنمو الناتج احمللي اإلمجالي، وتقارن النسبة يف سنة معينة بسابقتها.

، إمجالي الناتج احمللي الذي يعرب عن كل األنشطة االقتصادية وبالتالي يتحقق النمو االقتصادي من خالل احملافظة على منو 

لذلك تسعى السياسة االقتصادية إىل حتقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي من خالل التأثري يف الناتج احمللي اإلمجالي.

ن.......................................: حتقيق نسبة توظيف عالية وبطالة منخفضة .

من أهداف السياسة االقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي تلك اليت حتقيق مستوى التوظيف العالي، ويقابلها مستوى 

منخفض من البطالة؛ ومتثل معّدالت البطالة قوة العمل املعطلة اليت تشمل العمالة غري املوظفة، ويستثنى األفراد املتعطلني 

ت للبطالة حالة دورة النشاط االقتصادي، فإذا هبط الناتج اخنفض معدل الطلب وتعكس هذه املعدال وال يبحثون عن عمل.

 على العمالة وارتفعت نسبة البطالة.

ن...............(:احلفاظ على استقرار املستوى العام لألسعار )احلد من التضخم .

يعين هدف استقرار األسعار احملافظة على ثبات معدل التضخم عند مستوى منخفض نسبيا وال جيب أن يفوق معدل التضخم 

الزيادة يف متوسط الدخل للطبقة الضعيفة أو حمدودة الدخل؛ ألنه إذا حدث ذلك سيحصل اخنفاض يف الدخل احلقيقي هلذه 

ب عليه سوء توزيع الدخل يف اجملتمع.الفئه من املواطنني مع مرور الزمن وهو ما يرتت

وال زال هدف مكافحة التضخم وضبطه واستهدافه واحملافظة على استقرار األسعار من األهداف األساسية اليت تسعى 

احلكومات إىل حتقيقها، والبحث عن الطرق والسياسات املوصلة لكبحه وضبطه فقد أصبحت هذه الظاهرة حتظى 

ملشاكل اليت تتعرض للبحث والتحليل نظرا ملا ختلفه من آثار على خمتلف املستويات واملتغريات بأهمية بالغة، ومن أكثر ا

االقتصادية واالجتماعية

ن: ......................................................احلد من العجز يف ميزان املدفوعات .

ية، ختضع لتصنيفات خمتلفة تشكل ارصدة فرعية جتتمع فيما يضم ميزان املدفوعات عددا كبريا من املعامالت االقتصاد

بينها لتشكل لنا رصيدا إمجاليا ميثل ميزان املدفوعات لدولة ما يف فرتة زمنية، فهذا األخري هو عبارة عن ملخص لكل 

تلفة وميزان الصفقات االقتصادية القائمة بني الوطن والعامل اخلارجي استريادا وتصديرا وتدفقات رؤوس األموال املخ

اخلدمات املتنوعة واهلبات واملساعدات الدولية ومجيع كميات الذهب الداخلة واخلارجة خالل فرتة زمنية حمددة؛ 
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من بني األهداف اليت ترمي إليها السياسة االقتصادية الكلية هي تأمني التوازن يف ميزان املدفوعات؛ فالدولة اليت تعاني 

نفسها مضطرة إىل اختاذ إجراءات حمددة من شأنها أن حتقق فائضا يف ميزان مدفوعاتها عجزا يف ميزان مدفوعاتها جتد 

 أو على األقل توازنه.

-ن؟ .......................................  اشرح مفهوم السياسات االقتصادية املطبقة يف حل األزمة املالية العاملية سنة 

 ن  ........................................................................... :السياسة املالية* 

تسطره وهي أداة من أدوات احلكومة اليت من خالهلا تؤثر على النشاط االقتصادي أو هي أسلوب أو برنامج عمل مالي 

احلكومة )وزارة املالية أو السلطة املالية( بناء على قرارات رشيدة تتخذها يف بداية السنة املالية، مستخدمة بذلك أدواتها 

املتمثلة يف اإليرادات العامة والنفقات العامة، عالوة على القروض العامة حمققة استدامة مالية قصد الوصول إىل عدة 

االقتصاد الوطين ودفع عجلة التنمية وحتقيق االستقرار االقتصادي، وترسيخ العدالة أهداف يف طليعتها النهوض ب

االجتماعية من خالل إعادة توزيع الدخول والعمل على رفاهية اجملتمع من خالل عدة سياسات كسياسة األجور واألسعار 

ه مت تطبيق سياسة اإلنفاق التوسعية وى النص أنحمت نالحظ هنا يف ، ووجتنب اآلثار غري املرغوبة يف اجملتمع كالبطالة

 ة ضريبية حتفيزية من خالل منح اإلعفاءات الضريبية لتشجيع االستثماروسياس

 ن.......................................................................... :السياسة النقدية* 

ميكن تعريف السياسة النقدية بأنها "جمموعة من القواعد والوسائل واألساليب واإلجراءات والتدابري اليت تقوم بها 

تحقيق أهداف اقتصادية معينة، السلطة النقدية للتأثري)التحكم( يف عرض النقود مبا يتالءم مع النشاط االقتصادي ل

خالل فرتة زمنية معينة، والسلطة النقدية هنا يقصد بها البنك املركزي يف أي دولة، وتبين السياسة النقدية على التأثري 

، ونالحظ هنا أيضا ان مت تطبيق يف عرض النقود أو املعروض النقدي بأدوات معينة تسمى أدوات السياسة النقدية

سياسة نقدية توسعية من خالل ضخ كمية من النقود ) ارتفاع العرض النقدي(.

- ن...........................................................  ؟السياسة املالية الناجعةعرف حالة الركود والكساد، وبني آلية عمل 

 ن..................................................................... :تعريف الركود والكساد

هو ذلك الوضع الذي ينخفض فيه الناتج احمللي اإلمجالي والدخل ويرتاجع النشاط االقتصادي وكذا اإلنفاق  الركود

ليتهاوى إىل االستهالكي وترتفع معدالت البطالة حبيث يستمر لبضعة أشهر، فإذا استمر اخنفاض النشاط االقتصادي 

وتراجع الطلب الكلي واستمر لسنوات فمدلول ذلك أننا  حدوده الدنيا واخنفضت الرواتب وتسارعت البطالة يف االرتفاع

 .الكسادأزمة يطلق عليها  اممأ

 ن................................................. :آلية عمل السياسة املالية لعالج الركود

بوجود بطالة أي أن االقتصاد يظهر الكساد يف االقتصاد حينما يعاني من حالة اخنفاض مستوى الطلب الكلي واملقرتن 

مير بتباطؤ ويف هذه احلالة تستخدم السياسة املالية على النحو اآلتي:
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( عند حدوث الكساد الكبري ) إما زيادة مستوى اإلنفاق احلكومي؛ ولعل هذا يذكرنا مبا نادى به كينز ✓

م يرتفع مستوى الطلب الكلي، عندها ستلجأ م(. فإنفاق الدولة هو مبثابة دخول لألفراد وعند زيادة دخوهلسنة )

املؤسسات إىل زيادة اإلنتاج وبالتالي توظيف عمال جدد مما يساهم يف عالج البطالة ويدفع بعجلة االقتصاد إىل األمام.

وقد تقوم الدولة بتخفيض الضرائب أو إعطاء إعفاءات ضريبية على األفراد واملؤسسات االستثمارية، مما يساهم يف  ✓

يل حنو االستثمار وزيادة الدخول، وبالتالي رفع القوة الشرائية لألفراد وحقن االقتصاد مبزيد من األموال وفرص العمل امل

ويؤدي إىل دوران عجلة االقتصاد.

 

-دام يف األزمة املالية عاشت بعض االقتصادات حالة عدم االستقرار يف األسعار، كيف ميكن للسلطة النقدية التدخل من خالل استخ
 ن.................................................................................................  األدوات الكمية للسياسة النقدية؟

 :ستقرار يف األسعار ) التضخم(عدم االلكبح حالة السياسة النقدية  تدابري السلطة النقدية عند استخدام
 ن................................................................: معدل إعادة اخلصمتطبيق أداة رفع * 

صمممدار                سمممطة عمليات إ صمممم األوراق املالية ما هي يف األخري إال قبول متويل البنوك التجارية، بوا إن عملية إعادة خ

 نه يرفع من سعر إعادة اخلصم، وهو ما يؤدي إىل خيارين: نقدي جديدة؛ فإذا أراد البنك املركزي االمتناع عن ذلك فإ

سمميولة - صممم املرتفع وهو ما يعين نقص ال سممعر إعادة اخل شممبه الكلي للبنوك التجارية عن قبول  أوهلما االمتناع الكلي أو 

 لديها وعدم التوسع أكثر يف االئتمان.

صممممممممم املرتفع، وحتميل ذلك - سممممممممعر إعادة اخل االرتفاع على زبائن البنوك التجارية، ويظهر هذا التحميل يف ثانيهما قبول 

سمممممعار الفائدة عند منح  صمممممم لألوراق التجارية لدى البنوك التجارية، وهو ما يلزم هذه األخرية على رفع أ سمممممعر اخل ارتفاع 

صمممح سمممعار الفائدة إىل رغبة أ اب الفائض املالي أو االئتمان )منح القروض(، فيقلُّ اإلقراض. ومن جهة أخرى يؤدي ارتفاع أ

سمممممممموق  سممممممممعمار الفمائدة يف ال سممممممممتثمرين املاليني إىل إيداع ما لديهم يف البنوك التجمارية رغبمة يف حتقيق ربح جّراء ارتفماع أ امل

 النقدية.

 ن...........................................................: تطبيق أداة تغيري نسبة االحتياطي القانوني* 

سممممممى           سمممممع يف خلق النقود اخلطية أو ما ي للبنك املركزي القدرة على تقييد البنوك التجارية وإجبارها على عدم التو

سمممممبة االحتياطي القانوني أو اإلجباري، وا لبنوك التجارية تلتزم بذلك وهو ما بنقود الودائع. فيلجأ البنك املركزي إىل رفع ن

صمممر قدرة البنوك التجارية على عدم قدرتها  سممميولة لديها أو اليت تودعها يف خزائن البنك املركزي، فتنح سمممبة ال يزيد من ن

 على التوسع يف خلق نقود الودائع.

 ن..........................................................................:الدخول بائعا يف سوق األوراق املالية* 

سممعار أو حماولة تثبيت                سممتويات األ سمملطة النقدية احلد من ارتفاع م ضمممن خطة ال ضممخم املرتفعة و ففي حاالت الت

 أسمعار التضمخم؛ تعمد السملطة النقدية إىل بيع األسمهم والسمندات يف السموق املالية ولو بأسمعار منخفضمة وبنسمبة أرباح مرتفعة
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صمممممدرت بكميات تفوق حجم اإلنتاج احلقيقي من  سممممميولة النقدية اليت يعتقد البنك املركزي أنها ُأ حتى متتص جزءا من ال

 السلع واخلدمات.

 

 

 من أجل التصدي للصدمات اخلارجية واألزمات وما تفرضه العالقات االقتصادية الدولية من ارتباط بالعامل اخلارجي، توجهت
حنو تبين نهج التكتالت اإلقليمية، وغريها من صيغ التكامل االقتصادي.العديد من الدول 

 على ضوء ذلك: 
 ن ...................................................................... ؟ما هي السياسة االقتصادية املعتمدة يف هذه احلالة، وما تعريفها -

 ن...............: ......لسياسة التجاريةهي: ا السياسة االقتصادية املعتمدة* 

 ن.................................................................. :تعريف السياسة التجارية *

اخلارجية ُتعرَّف السياسة التجارية بأنها جمموعة األدوات اليت تستخدمها السلطات االقتصادية للتأثري على مسار التجارة 

كمًّا ونوعا لتحقيق أهداف معينة، كما ُتعرف كذلك بأنها حزمة من القوانني واإلجراءات والتشريعات اليت تتخذها الدولة 

 من أجل تنظيم العالقة بينها وبني دول العامل األخرى.

وتقوم السياسة التجارية  أي هي ما تعلق بالتجارة اخلارجية للدولة؛ وعموما عالقة االقتصاد الوطين بالعامل اخلارجي،

للدولة على التعريفات والقوانني اجلمركية املنظمة لتصدير واسترياد السلع واخلدمات وكذا حركة الذهب ورؤوس 

 .األموال

 ن؟.... ما املقصود باملناطق احلرة، االحتادات اجلمركية، التكتالت االقتصادية، مع إعطاء مثال على كل نوع-

 ن................................................................................................... : احلرةاملناطق * 

مناطق التجارة احلرة واملناطق االقتصادية اخلاصة هي أراض تدار حبسب قوانني خاصة وقوانني داخلية، وهي مستثناة 

إليها. هذه املناطق هي مستثناة من جمال عمل السلطات اجلمركية وتتمتع  من القوانني اليت حتكم الدولة اليت تنتمي

باحلرية الكاملة يف التدفقات الداخلية واخلارجية من السلع والبضائع. مناطق التجارة احلرة هي أيًضا أماكن يتوافر 

 .ةفيها مناخ أكثر مالءمة لزيادة حجم التجارة والتصدير لبعض النشاطات التجارية والصناعي

 نمنطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية، املنطق العربية للتبادل احلر .........: مثال

 ن.................................................................... ...................... :التكتالت االقتصادية* 

تعرف على أنها درجة من التكامل االقتصادي الناشئة بني جمموعة دول متجانسة اقتصاديا وجغرافيا وثقافيا وتارخييا، 

ة البينية، تعزيزًا للعوائد املتحققة من جتمعها جمموعة مصاحل اقتصادية، بهدف تعظيم تلك املصاحل، وزيادة التجارة الدولي

التبادل التجاري بينها، مما حيقق درجة من الرفاه االقتصادي لشعوب تلك الدول

وهي نوع من أنواع التكامل االقتصادي اإلقليمي بني جمموعة من الدول، والذي ميكن من خالله أن تتدفق السلع واخلدمات 

حبرية بني البلدان األعضاء
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رابطة دول جنوب شرق آسيا، السوق اجلنوبية املشرتكة، جمموعة االحتاد األوروبي، جملس التعاون اخلليجي،  :مثال     

 ن.....................................................................................................  بريكس االقتصادية

 ن.........................................................................................................: االحتاد اجلمركي*

للتبادل احلر تعتمد الدول األعضاء فيها عالوة على حرية التجارة بينها تعرفة مجركية خارجية موحدة، مبعنى هي منطقة 

أنها تطبق رسوما مجركية مماثلة على الواردات القادمة من الدول غري األعضاء يف االحتاد. وتعكس االحتادات اجلمركية 

كما أن االحتاد اجلمركي يسمح بتجاوز ، ة مبناطق التبادل احلرمستوى أنضج من االندماج والتكامل االقتصادي مقارن

تعقيدات املساطر اجلمركية املرتبطة بتطبيق اتفاقيات التبادل احلر وخصوصا ما يتعلق منها ببلد املنشأ، إذ إن االستفادة 

عضاء يف منطقة التبادل احلر من الرسوم اجلمركية التفضيلية مير عرب إثبات أن منشأ السلع املستوردة هو أحد البلدان األ

.وليس من خارجها

 ن.....السوق املشرتكة لدول أمريكا اجلنوبية ) املريكوسور(االحتاد اجلمركي لدول جملس التعاون اخلليجي،  مثال:    
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(   ط انق 05):  الثانيالسؤال   

 أو أكثر ( اخرت اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات املتاحة: يف سؤال متعدد اإلجابات ) إجابة

-:يف حالة الفجوة التضخمية تستخدم احلكومة  

 * سياسة مالية انكماشية         •

  سياسة مالية توسعية        •

 * رفع معدالت الضرائب •

  رفع األجور والرواتب •

- القروض املمنوحة من طرف البنوك أو حتديد معدل منو القروضيقوم البنك املركزي بتحديد حد أقصى حلجم 

  التوجيه االتقائي للقروض         •

  سياسة إعادة معدل اخلصم        •

 * تأطري القروض •

  حتديد معدل الفائدة على القروض •

-  :من األدوات السعرية للسياسة التجارية جند

 * الرسوم اجلمركية         •

  احلصص االستريادية •

 * ختفيض سعر الصرف        •

  املشرتيات احلكومية •

-يقصد بتحقيق االستخدام الكامل لعوامل اإلنتاج: 

  رفع مستوى األسعار        •

 * زيادة نسبة التوظيف والتشغيل       •

  ختفيض معدالت الضرائب •

  تسهيل تقديم القروض •

 األدوات املساعدة للسياسة النقدية يف ضبط االختالالت االقتصادية جند:من 

  االحتياطي اإللزامي        •

  عمليات السوق املفتوحة       •

  حتديد هامش الضمان •

 * التوجيهات واألوامر •

 يق ل   ش   يل  ل  الج    د  ب  : د. ع  اس  ي  ق  الم    اذ  ت  س  أ                                                             اد   د  الس   و    يق  ف  و  الت     م  ك  ا ل  ي  اج  ر       

 


