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كلٍة احلقوق /جامعة املوصل
يف ظٌ َتابع ١املؤيفات ايكاْ ١ْٝٛاحلدٜجٚ ١املتُٝص ،٠فًكد صدز عٔ املسنص ايكَٞٛ
يإلصدازات ايكاْ ١ْٝٛيف مجٗٛزَ ١ٜصس ايعسب ١ٝضٓ ،2020 ١نتابا قاْْٝٛا َُٗا يف املصازف
االضالَ ١ٝيًُؤيف "االضتاذ املطاعد ايدنتٛز َصطفْ ٢اطل صاحل َطًٛب" ،عط١٦ٖٝ ٛ
ايتدزٜظ بفسع ايكاْ ٕٛاخلاص –نً ١ٝاحلكٛم-داَع ١املٛصٌ.
دا ٤ايهتاب يٝطًط ايط ٤ٛعًَٛ ٢ضٛع َِٗ ددا يف ايٛاقع ايتذازٚ ٟاالضتجُازٟ
اال " ٖٞٚاملصازف االضالَ َٔ "١ٝخالٍ عسضٗا بأضًٛب قاْٚ ْٞٛفكٗ ٞضًظ ٚبٝإ اِٖ
ايتشٛالت ايكاْ ١ْٝٛاحلاصً ١فٗٝا ٚايتطٛزات املُٗ ١اييت َست بٗا يه ٞتكدّ خدَاتٗا
املتُٝص ٠يًتذاز ٚايشسنات ٚدعُٗا ايٛاقع ايعًُ ٞايتذازٚ ٟاالضتجُاز ٟعً ٢سد ضٛا ،٤اذ
إ املؤيفات املتٛفس ٠يف َجٌ ٖر ٙاملٛضٛعات غايبا َا تتُٝص بايصبػ ١ايفكٗ ١ٝاالضالَ ١ٝاٚ
االقتصاد.١ٜ
سٝح تعد املصازف بشهٌ عاّ َٔ ايبٓ ٢األضاضٚ ١ٝاالقتصاد ١ٜيف ا ١ٜدٚي،١
ٚذيو ملا تٛفس َٔ ٙخدَات ايتُ ٌٜٛيشت ٢أْٛاع االضتجُازات ٚملا تك ّٛب٘ َٔ ٚظا٥ف
َتعدد ٠نإٜداع ايٓكٛد ٚعًُٝات االقساض املتٓٛعٚ ١غريٖا َٔ ايعًُٝات املصسف ١ٝاملتعدد.٠
ٚيكد بسش َٓر َٓتصف ايكسٕ ايعشس ٜٔتكسٜبا تٓع ِٝددٜد يًُصازف هلا أضطٗا
ٚأٖدافٗا ٚخصا٥صٗا املتُٝص ٠عٔ املصازف عَُٛا اال " ٖٞٚاملصازف اإلضالَٚ "١ٝاييت
تعٌُ ٚفكا ألسهاّ ايشسٜع ١االضالَ ١ٝبعٝدا عٔ ايفٛا٥د ايسب ١ٜٛسٝح ٚضعت هلر ٙاملصازف
بايشهٌ ٚايٓٛع اجلدٜد ايٝات خاصٚ ١تبٓتٗا ايد ٍٚضٛا ٤أنإ َٓٗا عً ٢ايصعٝد اإلضالَٞ
) )1الكتاب من تأليف :أ.م.د .مصطفى ناطق صالح مطلوب ،كلية الحقوق-
جامعة الموصل.

(*) مقال مراجعة الموضوع.
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ٚايعسب ٞاّ ايصعٝد ايعاملٚ ،ٞذيو ملا ٚفست٘ ٖر ٙاملصازف َٔ ثكٚ ١أَإ نبرئٜ
يًُتعاًَني َعٗا ٚملا نطبت٘ َٔ َهاضب َتعدد ٠ادت يشٗستٗا.
ٚيكد نإ يًعسام َٓر ايتطعٝٓٝات ايكسٕ ايعشس ٜٔدٚزا نبريا يف اْشا ٤اَ ٍٚصسف
اضالَ ٞحتت َطُ( ٢املصسف ايعساق ٞاالضالَٚ )ٞال ٜصاٍ ٜعٌُ اىل االٕ.
ٚمت اعتُاد املٓٗر املكازٕ بني ايكٛاْني املصسف ١ٝيف ايعسام ٚايكاْ ٕٛاألزدْٞ
ٚايكاْ ٕٛاملصسٚ ٟايطٛزٚ ٟاإلَازات ٞاخلاص ١باملصازف ٚاملتعًك ١مبٛضٛع ايدزاض،١
ٚباملكازْ ١أٜطا َع بعض ايُٓاذز َٔ األْعُ ١املصسف ١ٝاإلضالَ ١ٝاملتٓٛع ١إلبساش أِٖ
َعٛقاتٗا ٚاحلً ٍٛاملٓاضب ١هلا.
ٚزنص املؤيف يف نتاب٘ عً ٢اسدخ املعاجلات ايكاْ ١ْٝٛيف ايعسام ٚتطٛزاتٗا
املتٓٛعٚ ١صٛال يكاْ ٕٛاملصازف االضالَ ١ٝايعساق ٞزقِ  43يطٓٚ 2015 ١بعض ايدٍٚ
االخسٚ ،٣خصٛصا بعد صدٚز تطٛزات تشسٜع ١َُٗ ١ٝيف ٖرا اجملاٍ يف ايعسام ،سٝح ضٝتِ
تطًٝط ايط ٤ٛعٔ قسب عًٖ ٢ر ٙايتطٛزات َٚد ٣نفاٜتٗا َٚالُ٥تٗا يًٛاقع املصسيف
ايعساقَٚ ،ٞا قدَت٘ ٚضتكدَ٘ يٛاقع املصازف ٚاملؤضطات املاي ١ٝاالضالَ ١ٝيف ايعسام
ٚاييت تعد يف تصاٜد َطتُس َٔ خالٍ َٓح ايرتاخٝص يفتح َصازف ذلً ١ٝاضالَ ١ٝاٚ
باملشازنَ ١ع َصازف عسبٚ ١ٝادٓب ١ٝهلرا اخلصٛص.
دا ٤ايهتاب يف ازبع ١فص ٍٛتٓٛعت بٗا املعًَٛات ٚاآلزا ٤عٓد طسح ايفهس ،٠سٝح
دا ٤ايفصٌ اال ٍٚيف "املصازف االضالَ ١ٝاملاٖٚ ،١ٝايٓشأ ،"٠حتدخ ف ٘ٝاملؤيف عٔ
تعسٜف املصازف ٚاملصازف االضالَٚ ١ٝبٝإ ْشأتٗا ٚاصٛهلا ايتازخي ١ٝبدق ١يف املبشح
اال َٔ ٍٚايفصٌ اال ،ٍٚسٝح ذٖب َفٗ ّٛاملصسف االضالَ ٞباْ٘ َؤضطَ ١صسف ١ٝال
تتعاٌَ بايفا٥د(٠ايسبا) اخرا ا ٚعطا٤ا ٚتًتصّ يف ْٛاسْ ٞشاطٗا َٚعاَالتٗا املدتًف ١بكٛاعد
ايشسٜع ١االضالَ.١ٝ
ٚبايتاي ٞزلد إ املصازف االضالَ ١ٝتطتٓد يف قٝاَٗا ٚاعُاهلا املتاس ١عًَ ٢بدا
ايعكٝد ٠االضالَ ١ٝاييت حتسّ ايسبا بهاف ١اشهاي٘ ٚدٛاْب٘ٚٚ ،دٛد زٚساْ ١ٝزباْ ١ٝاضاضٗا
قٛي٘ تعاىلٚ" :اسٌ اهلل ايبٝع ٚسسّ ايسبا".
ٚتطتٗدف املصازف االضالَ ١ٝاضتجُاز اَٛاٍ االفساد بطسم شسعَ ١ٝالٜ ١ُ٥تِ
تٛظٝفٗا هلرا ايػسضٚ ،نٌ ذيو َٔ خالٍ تٛفس ايسقاب ١ايشسع ١ٝيف نٌ َصسف اضالَ ٞعً٢
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نٌ َا ٜك ّٛب٘ املصسف االضالَ َٔ ٞتعاَالت ٚتصسفات رلتًفٚ ١تته ١٦ٖٝ ٕٛايسقاب١
ايشسع ١ٝيف نٌ َصسف اضالَ َٔ ٞخربا ٤ايفك٘ االضالَٚ ٞايعًُا ٤املتُهٓني يف املاي١ٝ
االضالَٚ ١ٝايكاْْٝٛني اٜطا ،مما تعد َع٘ صُاّ اَإ اضاض ٞبٗرا ايشإٔ.
ٚزنص اٜطا ايفصٌ اال َٔ ٍٚاملؤيف عً ٢بٝإ اْٛاع املصازف االضالَ،١ٝ
ٚمتٝٝصٖا َٔ غريٖا ،اضتعسض فٗٝا املؤيف املصازف االضتجُازٚ ١ٜاملصازف ايتُٓ١ٜٛ
ٚاملصازف االدتُاع ١ٝنُا يف بٓو ْاصس االدتُاع ٞمبصس َجال ٚنٌ ٖر ٙاالْٛاع تعٌُ اطاز
عٌُ َصسيف اضالَ.ٞ
ٚمت اضتعساض احلد ايفاصٌ بني املصازف ايتكًٝد ١ٜايسبٚ ١ٜٛاملصازف االضالَ١ٝ
ٚبٝإ اٚد٘ االختالف بٗٓٝا ٚاالتفام ٚاييت َٔ اِٖ اٚد٘ االختالف َٖ ٛطاي ١ايتعاٌَ
بايفٛا٥د ايسب ١ٜٛفٗ ٞدا٥ص ٠يف املصازف ايتكًٝد ١ٜايسبٚ ،١ٜٛذلسَا قطعا يف املصازف
االضالَ.١ٝ
ٚزنص ايفصٌ ايجاْ ٞعً ٢األسهاّ ايكاْ ١ْٝٛيتأضٝظ املصازف االضالَ ١ٝيف
ايعسام ،سٝح است ٣ٛعً ٢بٝإ تأضٝظ املصازف اإلضالَٚ ١ٝايشهٌ ايكاْ ْٞٛاير ٟتتدرٙ
َٔ بني اْٛاع ايشسناتٚ ،طبٝع ١اخلدَات املكدَ ١فٗٝا ،سٝح ْصت املاد /1( ٠ثاْٝا) َٔ
قاْ ٕٛاملصازف االضالَ ١ٝايعساق ٞزقِ  43يطٓ 2015 ١عً ٢اْ٘" :جيٛش تأضٝظ َصسف
اضالَٚ ٞفكاً ألسهاّ قاْ ٕٛايشسنات زقِ ( )21يطٓٚ 1997 ١قاْ ٕٛايشسنات ايعاَ ١زقِ
( )22يطٓٚ 1997 ١قاْ ٕٛاملصازف زقِ ( )94يطٓ 2004 ١عً ٢إ ٜتطُٔ عكد تأضٝط٘
ْٚعاَ٘ ايداخً ٞايتصاَا مبُازض ١االعُاٍ املصسف ١ٝاملطُٛح بٗا بد ٕٚفا٥د ٠اخرا ٚعطا٤
ٚٚفكا يصٝؼ املعاَالت املصسف ١ٝاييت ال تتعازض َع اسهاّ ايشسٜع ١االضالَ ١ٝضٛا ٤يف
دلاٍ قب ٍٛايٛدا٥ع ٚتكد ِٜاخلدَات املصسف ١ٝاالخس ٣ا ٚيف دلاٍ ايتُٚ ٌٜٛاالضتجُاز".
ٚاشاز ايكاْ ٕٛيف املاد َٔ )3( ٠ايكاْ ٕٛاعال ٙخلطٛع تسخٝص املصازف
اإلضالَٚ ١ٝفسٚعٗا َٚهاتبٗا ٚفسٚع املصازف األدٓب ١ٝيكاْ ٕٛايبٓو املسنص ٟايعساق ٞزقِ
( )56يطٓٚ 2004 ١قاْ ٕٛاملصازف زقِ ( )94يطٓ.2004 ١
ٚبايفعٌ تٛدد ايعدٜد َٔ املصازف االضالَ ١ٝاحملًٚ ١ٝفسٚع املصازف االضالَ١ٝ
االدٓب ١ٝيف ايعسام ضُٔ اطاز ايكطاع اخلاصٚ ،زلد اٜطا إ املؤيف اشاز يدٚز ايكطاع
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ايعاّ يف دعِ املصازف االضالَٚ ١ٝتٓشٝط أعُاهلا بشهٌ نبري َٔ خالٍ تأضٝظ ٚافتتاح
َصسف ايٓٗس ٜٔاالضالَ ١ٝشسن ١عاََ ١كس ٙايسٝ٥ظ بػداد ،مبٛدب ايكاْ ٕٛزقِ  95يطٓ١
ٚ ّ2012فتح فسٚع عدٜد ٠ي٘ يف ايعسام نُا يف صالح ايدٚ ٜٔايٓذف ٚايبصسٚ ٠غريٖا َٔ
احملافعات.
ٜٚك ّٛايتُ ٌٜٛيف املصازف االضالَ ١ٝعً ٢املشسٚعات ايكصري ٠االدٌ ٚاملساحب١
ٚعدّ االجتا ٙيًُشازٜع ايطدُ ١اييت تعٛد بايٓفع عً ٢ايدٚيٚ ١اجملتُع ٖ ٛسصس ْطب١
االضتجُاز هلر ٙاملصازف بٓطب َٔ %20 ١دلُٛع زأمساهلا ْ ٖٞٚطب ١ال تتٓاضب َع سذِ
االَٛاٍ املتاس ١يدٜٗا يالضتجُاز.
ٚاشاز املؤيف ملطاي ١غا ١ٜيف األُٖ َٔ ٖٞٚ ١ٝمسات املصازف االضالَٚ ١ٝال
غٓ ٢عٓٗا مت َعاجلتٗا يف ايفصٌ ايجايح تتعًل بايسقاب ١عً ٢املصازف االضالَٚ ١ٝتتُجٌ
ايسقاب ١عً ٢اجلٗاش املصسيف ايتشكل َٔ ضالَ ١األٚضاع املاي ١ٝيًُصازف َٚساقبتٗا
ٚاإلشساف عًٗٝا مبا ٜهفٌ ضالََ ١سانصٖا املايٚ ١ٝمحا ١ٜسكٛم املٛدعني ٚاملطاُٖني يف
املصازف ٚفل أسهاّ ايتشسٜعات ايٓافرٚ ٠قٛاعد احلٛنُ ١اييت ٜطعٗا ايبٓو املسنصٟ
مبٛدب ايتعًُٝات اييت ٜصدزٖا هلر ٙايػا ،١ٜنُا تعٌُ عًٚ ٢ضع ايكٛاعد ٚايطٛابط
ايالشَ ١يكٝاّ املصازف بايتعاٌَ َع عُالٗ٥ا بطسٜك ١عاديٚ ١شفاف ١مبا ٜعصش تٓافطٝتٗا
ٜٚطاِٖ يف محاٜتٗا َٔ رلاطس ايطُعٚ ١مبا ٜطُٔ َطاُٖتٗا يف ايتُٓ ١ٝاالقتصاد١ٜ
املطتداَٚ ١اضتكساز ايٓعاّ املصسيف ٚاملايٚ ،ٞتتُجٌ غا ١ٜاملسادعٚ ١ايسقاب ١يف املصازف
اإلضالَ ١ٝيف االطُٓ٦إ َٔ إٔ األعُاٍ ٚاملعاَالت ٚسلٖٛا تتِ سطب أسهاّ َٚبادئ
ايشسٜع ١اإلضالَٚ ١ٝايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚاألضظ ٚاملعاٜري … ٚسل ٛذيوٚ ،بٝإ املدايفات
ٚحتًًٗٝا ٚبٝإ أضبابٗا ٚتكد ِٜايتٛصٝات ايالشَ ١يًتطٜٛس إىل األفطٌ يف املطتكبٌ ٚذيو
يًُشافع ١عً ٢األَٛاٍ ٚتُٓٝتٗا ٚحتدٜد ناف ١احلكٛم بايعدٍ.
فٗ ١٦ٝايسقاب ١ايشسع ٖٞ ١ٝعباز ٠عٔ إداز ٠تساقب َا ٜك ّٛب٘ املصسف االضالَٞ
َٔ اعُاٍ ٚتتأند َٔ َطابكتٗا ألسهاّ ايشسٜع ١اإلضالَ ١ٝايػساٜٚ ،٤تِ ممازضٖ ١ر ٙايسقاب١
َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝا ٚاداز ٠تعد ضًطَ ١طتكً ١حبد ذاتٗا يػسض االبتعاد عٔ أ ٟتأثري ا ٚضػٛط
َٔ االداز ٠ايتٓفٝر ١ٜيًبٓو بشهٌ عاّ ٖٞٚ ،تته َٔ ٕٛاشداص طبٝعٝني َٔ نباز زداٍ
ايعًِ يف ايشسع ٚاالقتصاد ٚايكاْٚ .ٕٛقد ٜطًل عًٖ ٢ر ٙاهل ١٦ٝعدَ ٠طُٝات اخس ٣نُا يف
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ٖ ١٦ٝاالفتا ،٤جلٓ ١ايسقاب ١ايشسع ،١ٝاملساقب ايشسع ١٦ٖٝ ،ٞايفت ،٣ٛسطب تشسٜعات ايدٍٚ
املدتًف.١
ٚضًط ايفصٌ ايسابع َٔ ايهتاب عً ٢املشهالت ٚاملعٛقات اييت تٛاد٘ املصازف
اإلضالَٚ ،١ٝاِٖ احلً ٍٛاملكرتس َٔ ١املؤيف ،سٝح متجًت اِٖ املشهالت باْعداّ ايجك ١يف
ايعٌُ املصسيف عَُٛا ٚاالضالَ ٞخصٛصا مما ٜطتدع ٞبعح زضاي ١حتفٝص ٚاطُٓ٦إ
يألفساد ٚايشسنات ٚايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝايتعاٌَ املصسيف االضالَْ ٞعسا ملا ٜٛفس َٔ ٙضُاْات
ٚاَهاْٝات ضدُ ١تفٛم َا ٖ ٛعً ٘ٝيف ايعٌُ املصسيف ايتكًٝدٚ ،ٟضعف ايهٛادز ايبشس١ٜ
املؤًٖ ١يًعٌُ املصسيف االضالَٚ ٞعدّ فِٗ اي ١ٝعٌُ َجٌ ٖر ٙاملصازف ٚاملٓافط١
ايهبري ٠اييت تٛادٗٗا اَاّ املصازف ايتكًٝدٚ ،١ٜحتد ٟايعٛمل ١االقتصادٚ ١ٜاملصسفَٚ ١ٝا
افسشت٘ َٔ اثاز جتا ٙاملصازف االضالَٚ ،١ٝضعف ايتٓطٝل بني اهل٦ٝات ايشسع ١ٝيًُصازف
االضالَٚ ١ٝادازات ٖر ٙاملصازف مما قد ٜؤد ٟاىل ازباى ايعٌُ ٚتطازب ايفتا ٣ٚايشسع١ٝ
يف ايهجري َٔ املصازف االضالََٚ ،١ٝشهً ١ضٝطس ٠ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜاحله(١َٝٛاملتعاًَ١
بايسبا) عً ٢ايٓشاط املصسيف يف ايدٚيٚ ،١تعدد اْٛاع ايسقاب ١عً ٢املصازف االضالَ ١ٝمما
ٜطتٛدب بايطسٚز ٠تٛضٝح دٚز ايسقاب ١ايفعاي ١عً ٢اعُاٍ ٖر ٙاملصازف.
ٚنريو إ تٛفس ايتٓٛع بأضايٝب ايتُٚ ٌٜٛاالضتجُاز يف ٖر ٙاملصازف ٜتٝح
يًُتعاًَني َعٗا افسادا َٚؤضطات اختٝاز ايتٛد٘ املٓاضب يالضتجُاز فٚ ٘ٝحتكٝل افطٌ
ايعٛا٥د ٚاالزباح املٓاضب ١هلِ بهٌ ثكٚ ١اطُٓ٦إ  َٔٚ .االُٖٖٓ ١ٝا ذنس إ ٖٓاى َؤضطات
َٚصازف اضالَ ١ٝعساق ١ٝبايرات بدأت باالعتُاد ٚبشهٌ نبري عًٚ ٢ضا ٌ٥ايتكدّ ايتكين
ٚاالتصاالت احلدٜج ١يف ادساَ ٤عاَالتٗا املصسف ١ٝبطسٜل ايهرت ْٞٚمما ٜعد ْكط ١حتٍٛ
َُٗ ١يف ايعٌُ املصسيف االضالَ.ٞ
ٚبايتاي ٞسلح بشد ٠اجلٗات ذات ايعالق( ١نٛشاز ٠املاي ١ٝايعساق ,١ٝايبٓو املسنصٟ
ايعساق )ٞعً ٢ضسٚز ٠ايعٌُ عًْ ٢شس ايٛعٚ ٞايجكاف ١االضالَ ١ٝاملتعًك ١باملفاِٖٝ
ٚاملصطًشات اخلاص ١يًصريف ١االضالَ ١ٝعً ٢افساد اجملتُعٚ ,خصٛصا إ جتسب ١بًدْا يف
ٖرا اجملاٍ الشايت قٝد ايتطٜٛسٚ ،اٜطا ضسٚز ٠اضتشداخ دٗاش زقابَ ٞتدصص مبتابع١
ايفتاٚ ٣ٚايتٛدٗٝات ايشسع ١ٝايصادز ٠عٔ ٖ٦ٝات ايسقاب ١ايشسع ١ٝيًُصازف االضالَ,١ٝ
ٚيتهٔ ٖ ١٦ٝزقاب ١عًٝا َٚسنص ١ٜتستبط َع ايبٓو املسنص ٟايعساقَٚ ٞته َٔ ١ْٛفكٗا ٤يف
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ايشسٜع ١االضالََٚ ١ٝتدصص ٕٛيف املعاَالت املايٚ ١ٝاملصسف ، ١ٝتعٌُ عً ٢تٛسٝد
ايفتاٚ ٣ٚجتاٚش ايتٓاقض ا ٚايتعازض فُٝا بني ٖ٦ٝات ايسقاب ١ايشسعٚ ١ٝاملصازف
االضالَ ١ٝبايعسام.
ٚزلد اٜطا بسآٜا تأضٝظ َسنص يف ايطعٛد ١ٜعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ إلصداز اسهاّ
فكٗ ١ٝيف االضتجُاز ٚاملعاَالت املاي ١ٝاالضالَ ١ٝيًُصازف االضالَ ١ٝتهَ ٕٛعتُدَٔ ٠
ٖر ٙاملصازف بهٌ ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالضالَ ١ٝيه ٞتتٛسد اسهاّ املعاَالت املاي١ٝ
االضالَٚ ١ٝايكطا ٤عً ٢ايتطازب ٚايتٓاقض ايفكٗ ٞيف املعاًَ ١املايٚ ،١ٝالطُٓ٦إ
املتعاًَني بٗا َٔ شسعَ ١ٝعاَالتٗا ٚعكٛدٖا املصسف ،١ٝمما ضٝؤد ٟالضتجُاز االَٛاٍ
ايهبري ٠يف اْشط ١املصازف االضالَ ١ٝيف ايكطاعات املتٓٛعٚ ١ضٝؤد ٟبايتاي ٞاىل تكدّ
ٚاشدٖاز ايتُٓ ١ٝاالقتصاد ١ٜبايد.ٍٚ
ٚمما ضبل بٝاْْ٘ ،صٌ اىل اعتباز ايصٓاع ١املصسف ١ٝاالضالَ َٔ ١ٝاملٛضٛعات
ذات االُٖ ١ٝايبايػَٓ ١ر ظٗٛزٖا يف َٓتصف ايكسٕ املاض َٔ ٞخالٍ َؤضطات َٚصازف
ٚبٛٝت ايتُ ٌٜٛاالضالَٚ ،١ٝبسشت اُٖ ١ٝايٓعاّ املصسيف االضالَٚ ٞاْتشاز ٙايهبري يف اغًب
د ٍٚايعامل االضالَٚ ٞغري االضالَ ٞاىل زلاح جتسب ١املصازف ٚاملؤضطات املاي١ٝ
االضالَٚ ،١ٝحتكٝكٗا عٛا٥د نبري ٠يف ٖرا اجملاٍ ٚخصٛصا بعد ظٗٛز االشَ ١املاي ١ٝايعامل١ٝ
َٓر عاّ ٚ 2008تداعٝاتٗا بعد ذيو يف اغًب د ٍٚايعامل عًَ ٢ؤضطاتٗا املصسف ١ٝايسب،١ٜٛ
سٝح بدا االجتا ٙايفعً ٞاىل ٖر ٙاملصازف االضالَٚ ١ٝاعتُادٖا َٔ قبٌ ايعدٜد َٔ دٍٚ
ايعامل بعد ذيو.
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