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 تفاقية الـجـاتستحرير الخدمات المصرفية في إطار ا
  هأسـمـاء سلـكـأ.                                             

 لتامنغست المركز الجامعي 
S 

إٕ ْٝ  ؾطٚع ايٓؿاٙ ا٫قتكـازٟ تعتُس ٗ ا٫قتـكاز إعاقط ٗ تأز١ٜ ٚٚا٥ؿـٗا 

ع٢ً تسخـٌ اـسَـات إاي١ٝ يصيو ؾإٕ ٚدـٛز ْـٛاّ َايٞ َػتكِٝ َٚػـتكط ٗ 

ـٛاّ ا٫قتكازٟ ؼٛط٘ إزاض٠ دٝـس٠ ٚغٝاغات اقتكاز١ٜ ن١ًٝ َتٛاظ١ْ أَط ايٓ

أغاغٞ يٓذاح ػطب١ ايُٓٛ ٚ ايت١ُٝٓ. ٚايعهؼ َٔ شيو ٜعين اخـت٬ٍ ٗ ٚٚا٥ــ ٚأزا٤ 

 ا٭خط٣. تا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ ٚعذع ٗ ع٬ق١ ا٫قتكاز ايكَٛٞ با٫قتكازٜا

ٛاّ َايٞ, ؾٗٛ إطنع ايط٥ٝػٞ يتذُٝ  ا٭غاغ١ٝ ٭ٟ ْ ٠ٚاؾٗاظ إكطٗ ٖٛ ايطنٝع

إسخـطات َٔ ا٭ؾـطاز ٚايؿطنات ٚإ٪غػات ايع١َُٝٛ, ٚتٛدٝٗٗا مٛ َٓح 

ايتػ٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ ٚايـكطٚض َدتًــ أْٛاعٗا ٚأداشلا, نُا تػاِٖ ٗ ٌُٜٛ 

ا٫غتجُاضات ٗ كتًـ أْؿڀ١ ايكـڀاعات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ إًُٛن١ يًسٚي١ 

يكڀاع اـام ع٢ً ايػٛا٤, نٌ ٖصا َٔ أدٌ إػاعس٠ ع٢ً ايٓٗٛض َػتًعَات ٚا

 ايٓـُٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ.

ْٚٛطا يٮ١ُٖٝ ايهدل٣ يًذٗاظ إكطٗ, ٚدب تهٝؿ٘ َ  نٌ ايتػرلات ٚايٛطٚف 

ايـعا١ٕٝ اؿاي١ٝ, خاق١ َ  ايسخٍٛ ٗ ْٛاّ ا٫قتكاز ايًٝدلايٞ اؿط, ايصٟ ٜـػتسعٞ 

 ز اؿـه١َٝٛ ع٢ً تكـطؾات٘ ٚ ْؿاطات٘.ضؾ  ايكٝٛ

Résumé 

Le secteur des services occupe une place prépondérante dans 
l’économie mondiale, et sa croissance est l’une des plus rapides. Ceci 
revient à son importance capitale dans l’économie des nations et sa 
grande participation au produit national brut (PNB). Le but d’intégrer le 
secteur des services dans les accords de l’organisation mondial du 
commerce (OMC) était de lier le commerce des services aux principes et 
règlements généraux nécessaires à la libéralisation de l’économie 

mondiale dans les services et de là les services financiers et bancaires. 
La libéralisation bancaire entre également parmi la mondialisation 
financière qui est basée sur la libéralisation des biens et contraintes qui 
affrontent les capitaux, la recrudescence de la concurrence entre les 

banques, l’utilisation des moyens technologiques…. 
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ٚست٢ بسأ  َٓص اؾٛي١ ا٭ٍٚ ٕؿاٚنات ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ اؾات عاّ 

با٭ٚضغٛاٟ تطنعت دٗٛز ؼطٜط  اؾٛي١ ايتاغع١ يًُؿاٚنات عاّ 

ايكڀط١ٜ أَاّ تبازٍ ايػـً  إٓٛٛض٠    ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٗ إظاي١ ايعٛا٥ل

ْٚٛطا يٮ١ُٖٝ إتعاٜس٠ يًتذاض٠ ٗ اـسَات, سٝـح ناز )ايػً  إاز١ٜ(.

َعسٍ تكسٜطٖا ٜطبٛ إٍ َعسٍ تكسٜط ايػـً  إاز١ٜ بايٓػب١ إٍ بعض 

ايسٍٚ ايطأزلاي١ٝ إتكس١َ, ٚع٢ً ضأغٗا اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح 

يسٍٚ إٍ َعا١ًَ ايػً  غرل إٓٛٛض٠ ْؿؼ َعا١ًَ بست ساد١ ٖصٙ ا

ايػً  إاز١ٜ َٔ سٝح ؼطٜط سطن١ تبازشلا عإٝا, ٚيكس تهُٔ ايدلْاَر 

ا٫ْتدابٞ يًط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ زْٚايس ضٜػٔ يؿذل٠ ض٥اغت٘ ايجا١ْٝ 

تعٗسا بايعٌُ ع٢ً ؼطٜط ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٗ اـسَات, يصيـو  _

 آخط ؿ١ٛ ٗ دساٍٚ أعُاٍ دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ, ٚاييت مت إزضاز ا٭َط ٗ

أغؿط عٓٗا ايتٛقٝ  ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ايعـا١َ يًتذـاض٠ ٗ اـسَات نًُشل 

ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ ٚشيو ٗ َس١ٜٓ َطانـ إػطب١ٝ  ٫١تؿاق١ٝ إْؿا٤ إُٓٛ

 .ٗ أؾطٌٜ 

ْتا٥ر  ٜعتدل إزضاز قڀاع اـسَات ٗ إطاض اتـؿاق١ٝ اؾـات َٔ ابطظ  

دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ, ٚاييت مت إزخاشلا ٗ سٛرل٠ اؾات بٓا٤ ع٢ً تطتٝب 

ٚؽڀٝ٘ َػـبل َٔ اي٫ٜٛـات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚبتٓػٝل ناٌَ َٔ 

ايسٍٚ إتكس١َ.
 (1)

 أٔال: تعسٖف اتفاقٗٛ اجلاتظ ٌٔطام ضسٖاٌّا

تهٕٛ ايٓٛاّ ايعإٞ يًتذاض٠ ايسٚي١ٝ, اتؿاق١ٝ َٔ أِٖ َا أغؿط عٓ٘ 

خاق١ سٍٛ ؼطٜط ػاض٠ اـسَات ٗ ايسٚض٠ ا٭خرل٠ يتـشطٜط ايتذاض٠ 

)دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ( تـشت عٓٛإ ا٫تـؿاق١ٝ ايعإٝـ١ يًتـذاض٠ ٗ اــسَـات  

ٚاييت ٜؿاض إيٝٗا بعباضات  

ُٝٝعا شلا عٔ ا٫تؿاق١ٝ ايتكًٝس١ٜ يتشطٜط  ()كـڀًح كتكط٠ ؼت َ

ٚاْتٗـت بتٛقٝ  اتؿاق١ٝ  ايتذاض٠ ٗ ايػً  اؾات ٚاييت بسأت َٓص عاّ 
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ٚتعتدل ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ اـڀ٠ٛ ا٭ٍٚ مٛ إزخاٍ اـسَات ٗ ايٓٛاّ  

ايتذاضٟ ايسٚيٞ َٔ خـ٬ٍ َباز٨ قا١ْْٝٛ ٚقٛاعس اقتكاز١ٜ َتعسز٠ 

نـت ؾٝٗا أطـطاف نجرل٠ ٚتڀبل ع٢ً ناؾ١ أْؿڀ١ ايتذاض٠ ٗ ؾاض

اـسَات. ٖٚصٙ ا٫تؿاق١ٝ ٫ تٗسف ؾـك٘ إٍ تٛغٝ  ْڀام ايتذـاض٠ 

َتعسز٠ ا٭ططاف ؾُٝا ٜتعًل باـسَات, أٚ انتُاٍ ايٓٛاّ  ايتذاضٟ 

ايسٚيٞ عٝح ٜتػ  َعا يًـػً  ٚاـسَات, أٚ ٜعٜس َٔ َـٛاٖط ايتعإٚ 

تعهؼ أٜها ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ يًتذاض٠ ٗ اـسَات ٗ ايسٚيٞ, ٚيهٓٗا 

اجملاٍ ايسٚيٞ, ٚتعاجل ٚتِٓٛ ٗ ايٛاق  غٝاغات ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط, 

ٚايِٓٛ ايطقاب١ٝ ايساخ١ًٝ ٚاييت تعطقٌ ٚتعٛم تڀٛض ٚاْتكاٍ ٚتٛٚـ 

 اـسَات ٗ كتًـ ا٭غٛام.

٥ذ٘ َٔ عٛا٥ل ؾا٭َط ٫ ٜتعًل أغاغا بتشطٜط ٖصا ايٓؿاٙ ْٚتـا

ايتعطٜؿات اؾُطن١ٝ, ٚإِا ؼطٜط ٖصا ايٓؿاٙ َٔ ايعٛا٥ل غرل ايتعطٜؿ١ٝ, 

ٚايعٛا٥ل ايت١ُٝٝٛٓ ايساخ١ًٝ, ٚاييت ُٓ  بكؿ١ َباؾط٠ َٚ٪ثط٠, ايتٛغ  

ٗ ا٭غٛام  ٚظٜاز٠ ايكازضات ٚايٛاضزات َٔ اـسَات. 
(2)

 

ـؼ بكؿ١ ٚايتذاض٠ ٗ اـسَات, َجًٗا َجٌ ايتـذاض٠ ٗ ايػً , ت٪غ

دٖٛط١ٜ ع٢ً ؾهط٠ إعاٜا ايٓػب١ٝ. ٚيصيو ؾايسٍٚ اييت تتُت  َعاٜا ْػب١ٝ 

أٚ تؿٛم فاٍ إْتاز بعض اـسَات تهٕٛ شلا ايطٜاز٠ ٚايػبل ٗ ػاض٠ 

ٚتػٜٛل ٖصٙ اـسَات ٗ ايػٛم ايسٚي١ٝ. ٚتعتدل اي٫ٜٛات إتشس٠ 

ازٜات َٔ أِٖ ا٫قتكا٭َطٜه١ٝ ٚزٍٚ أٚضٚبا ايكٓاع١ٝ ايػطب١ٝ,

ايٓادش١ ٗ قڀاعات قٓاع١ ٚػاض٠   اـسَات. 
(3)

 

ٕ ِٛ اقتكازٖا ايكَٛٞ أتعذلف اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ قطاس١ ب

ٚػاضتٗا اـاضد١ٝ ٜتٛقـ أغاغا ع٢ً ِٛ قٓاع١ اـسَات, ٚيٓا إٔ ْتكٛض 

َس٣ تكسّ َعس٫ت اٱْتاز اٯٕ ؾكس بًػت قازضات ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ 

بًٕٝٛ ز٫ٚض أَا ايٛاضزات يٓؿؼ ايػ١ٓ  َا قُٝت٘  ١ٓ ايعامل يػ

بًٕٝٛ ز٫ٚض. نُا إٔ ِٛ ٖصا ايكڀاع نإ غببا ٗ  ؾكس  بًػت 

اغتٝعاب داْب نبرل َٔ ايعُاي١ َٚ٪ثطا ٗ َؿه١ً ايتؿػٌٝ ٚاَتكام 

ايبڀاي١, ٖٚٞ أنجط َٔ غرلٖا إسػاغا ٚؾعٛضا َس٣ تأثرل ايكٝـٛز 
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ـسَات ٗ ايػٛم ايسٚيـ١ٝ ع٢ً ػـاضتٗا اـاضد١ٝ, ٚشلصا ٚايعـٛا٥ل ع٢ً ا

نإ ايهػ٘ ؾسٜسا ٗ ايسٚض٠ ا٭خرل٠ َٔ د٫ٛت اؾات, َٔ داْب 

ايهْٛػطؽ ٚسهَٛات اي٫ٜٛات إتشس٠ ٚأٚضٚبـا ايػطب١ٝ يتٛقٝ  اتؿاق١ٝ 

ؼطٜط اـسَـات, نٓـٛع َٔ ايتػ١ٜٛ أٚ إػـا١َٚ ٕٛاؾـك١ ٖصٙ ايسٍٚ 

اـاق١ يتشطٜط ايتذاض٠ ٗ ايػً . ٚإشا ناْت غايب١ٝ  ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ

اـسَـات إكس١َ ٗ ايػـٛم ايسٚي١ٝ, َكس١َ َٔ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ 

ايهدل٣ )أَطٜها, اْـذًذلا, ؾطْـػا, غٜٛػـطا, ايػـٜٛس, إٔاْٝـا, ايٝـابإ( 

إ٫ إٔ ٖٓاى ايكًٌٝ َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ إتكس١َ ٗ بعض قڀاعات 

ٍ دٓٛب ؾطم آغٝا ٖٚٞ, ْٖٛـهْٛؼ, غٓػاؾٛض٠, اـسَات َٓٗا زٚ

َايٝعٜا...سٝح تتكسّ ٗ بعض قڀاعات اـسَات إاي١ٝ نٓؿاطات ايبٓٛى 

ٚايتأَٝٓات, ؾٗصٙ ا٫قتكازٜات ُاضؽ ظس١ٜ عًُٝات ايػٛم إؿتٛس١. 

ٖٚٞ ٫ تعٌُ ؾكـ٘ ٗ ْڀام بـ٬زٖا ٚإِا خاضز اؿسٚز بكؿ١ خاق١ ٗ 

َٓڀك١ دٓٛب ؾطم آغٝا. 
(4)

 

ٕ إٝع٠ ايٓػب١ٝ يٝػت ست١ُٝ أٚ تًكا١ٝ٥, بٌ ٫بس أٚطبكا يتكٛضْا ب

إبطاظٖا ٚ ايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا ٚاغتدساَٗا, ؾإ نجرلا َٔ ايسٍٚ ايٓـا١َٝ 

ا٭خط٣ اييت ٜبسٚ ٚاٖـطٜا ْٚٛطٜا أْٗا تتُـت  َٝعات ْػب١ٝ طبٝع١ٝ ٗ 

ٚاٯثاض, فـاٍ بعض ـسَات َجٌ َكط, تْٛؼ, َػطب, ٗ فاٍ ايػٝاس١ 

لس إٔ سٛٗا ٗ ايػٛم ايسٚي١ٝ يًػٝاس١ ن٦ٌٝ أٚ قًٌٝ, بإكاض١ْ ببعض 

ايسٍٚ إتكس١َ نؿطْػا, اٜڀايٝا, َايٝعٜا...ٚاييت ٫ تتُت  َجٌ ٖصٙ إعاٜا 

ايٓػب١ٝ ايڀبٝع١ٝ, ٚيػٛف تعٌُ بعض ايسٍٚ ايطا٥ـس٠ ٗ قڀاعات 

ا٭ْؿڀ١, َ  اـسَات بتهطٜؼ ٚ ظٜاز٠ ايػٝـڀط٠ ع٢ً بعض ايؿطٚع ٚ 

ظٜاز٠ ؼطٜط ٖصٙ ايكـڀاعات ٚاتػاع ايػٛم أَاَٗا, َٚٔ أَج١ً شيو الًذلا 

ٗ فاٍ ايتأٌَ ٚايؿشٔ ايبشطٟ, ٚأَطٜها ٗ فاٍ ايبٓٛى ٚ ايػُٝٓا. 
(5)

 

ٚقڀاع اـسَـات ايصٟ غـٛف ٜسخٌ ٗ إطاض ٖـصٙ ا٫تؿاق١ٝ, قڀاع 

ض١ٜ ا١ُٕٛٓ ندِ َٚتػ , ٜٚؿٌُ ناؾ١ اـسَات, ٚ يكس قػُت غهطتا

ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ ٖصٙ ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ إٍ اثٓا عؿط قڀاعا ض٥ٝػٝا 

قڀاعـا ؾطعٝا, خاق١ خسَـات  ٚقػُت ٖصٙ ايكڀاعات بسٚضٖا إٍ 
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ايٓكٌ, ايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ ايدلٟ, ايبشطٟ ٚاؾٟٛ, خسَات إٛاق٬ت ٚ 

ٛى ٚايتأٌَ ا٫تكا٫ت, خسَات إعًَٛات١ٝ ْٚكٌ إعًَٛات, خسَـات ايبٓ

ٚ أعُاٍ ايبٛضق١, خسَات ايػـٝاس١ ٚايػُٝٓا, اٱْؿا٤ات اشلٓسغ١ٝ 

ٚإكا٫ٚت....

تكسض ق١ُٝ اـسَات ايه١ًٝ ايساخ١ً ٗ فـاٍ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ )نُا    

ًَٝاض ز٫ٚض أٟ  ( بـ  سسزتٗا غهطتاض١ٜ ا١ُٕٛٓ, إسكا٥ٝات 

ايعا١ٕٝ, بايطغِ َٔ ندل سذُٗا  َٔ ايتذاض٠ %َا ُجٌ َا قُٝت٘ 

ٚاعتُاز ايهجرل َٔ ايسٍٚ ع٢ً ٖصٙ اـسَات ٗ ػاضتٗا اـاضد١ٝ ٚٗ 

ؼكٝل تٛاظٕ َٛاظٜٔ َسؾٛعاتٗا. ٚ قس بًؼ َعسٍ ايُٓٛ ٗ قڀاعات 

يٓؿؼ ايػ١ٓ, بإكاض١ْ َعسٍ ايُٓٛ ايػٟٓٛ ٗ ػاض٠ ايػً   %اـسَات 

ؾ١ ايسٍٚ إتكس١َ ٚ ايٓا١َٝ بأ١ُٖٝ ٚ تؿعط نا %ٚ ايصٟ ٜبًؼ سٛايٞ 

اـسَـات ٗ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ. ٕٚا ناْت ايهجرل َٔ اـسَات ٫ تكًح 

يتكسّٗا ٗ ايتبازٍ ايسٚيٞ َباؾط٠, ؾٝتِ سكٓـٗا ٗ ايػٛم ايسٚي١ٝ, َٔ 

خ٬ٍ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط َٚٔ ٖٓا نإ ا٫ضتباٙ ايهبرل بٌ ٖـصٙ 

 تق١ٝ اـاق١ بإدطا٤ات ا٫غـتجُاض ٚنـصيو  با٫تؿاقٝاا٫تؿـاق١ٝ ٚا٫تؿـا

اـاق١ ايجٓا١ٝ٥ أٚ ايسٚي١ٝ بهُاْات ٚسٛاؾع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب, ُٚجٌ 

َٔ ١ًْ ا٫غتجُاضات  %ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ ٗ قڀاع اـسَات 

ا٭دـٓب١ٝ ايه١ًٝ, ٚغٛف تعزاز ٖـصٙ ا٭ضقاّ بانـڀطاز ٗ ايػٓٛات 

ايكاز١َ. 
(6)

 

 ٌطام ضسٖاُ اتفاقٗٛ اجلاتظ: -

ٚقس تهُٓت ا٫تؿاق١ٝ ايعا١َ يتذاض٠ اـسَات غت أدعا٤, سٝح ؼسز 

إاز٠ ا٭ٍٚ ْڀام غطٜإ ا٫تؿاق١ٝ ٚؼسٜس إككٛز باـسَات, ؾٝبٌ إٔ 

ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ تٓڀبل ع٢ً اٱدطا٤ات اييت تتدصٖا ا٭ططاف ٚت٪ثط ع٢ً 

تدص َٔ قبٌ اشل٦ٝات ٚ اؿهَٛات ػاض٠ اـسَات, ٖٚٞ اٱدطا٤ات اييت ت

إطنع١ٜ أٚ اٱق١ًُٝٝ أٚ احمل١ًٝ ٚنصا اشل٦ٝات غرل اؿه١َٝٛ عٓس ٖاضغتٗا 

يًػًڀات إدٛي١ شلا َٔ قبٌ اشل٦ٝات أٚ اؿهَٛات اٱق١ًُٝٝ أٚ احمل١ًٝ. 
(7)
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ٚتعطف ْؿؼ إاز٠ إككٛز بتذاض٠ اـسَات تأغٝػا ع٢ً ِ٘ تأز١ٜ       

م بٌ أضبع١ أْٛاع َٔ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ يًدسَات ٖٚٞ اـس١َ, إش تؿط

 َكػ١ُ سػب أِاٙ اٱَساز شلصٙ اـس١َ ٖٚٞ:

 : تٛضٜس اـس١َ عدل اؿسٚز 

ٖٛ تٛضٜس ٫ ٜتڀًب ا٫ْتكاٍ ايؿعًٞ يًُػتًٗو أٚ َٛضز اـس١َ 

)ايعاضض(, ٚايتذاض٠ ايسٚي١ٝ ٗ اـسَات ٖٓا تأخص ؾهٌ اْتكاٍ اـس١َ 

ٕٛضز إٍ زٚي١ إػتؿٝس أٚ إػتًٗو َٚجاشلا: خسَات شاتٗا َٔ زٚي١ ا

ايبٓٛى, ؾطنات ايتأٌَ, إهاتب اشلٓسغ١ٝ, اـسَات اٱغذلاتٝذ١ٝ 

 بأْٛاعٗا اييت ّهٔ إٔ تتِ بايدلٜس أٚ ايؿانؼ ..      

 : ايتٛادس ايتذاضٟ

ٜٚككس بٗا تكسِٜ اـس١َ َٔ خ٬ٍ تٛادس ؾطٚع ايؿطنات ا٭دٓب١ٝ أٚ 

تُجٌٝ, ٖٚٞ اـسَات اييت تباع أٚ تكسّ ٗ إقًِٝ أسس ا٭عها٤ َهاتب اي

بٛاغڀ١ ٚسس٠ ؾطع١ٝ تكِٝ ٚشلا ٚدٛز ٗ ٖصا اٱقًِٝ أٚ ٗ إقًِٝ عهٛ 

آخط, ٚشيو َا ٜػ٢ُ بايتٛادس ايتذاضٟ, َجا٫ ع٢ً شيو: ؾتح ؾطع 

ٕكطف أدٓيب ٗ اسس ايسٍٚ ُٕاضغ١ ْؿاٙ َكطٗ ؾٝٗا. 
(8)

 

 ٞ: ا٫غت٬ٗى اـاضد  

 ١ٖصٙ اؿاي١ تتڀًب اْتكاٍ َػتـًٗو اـس١َ َٔ زٚيت٘ إٍ ايسٚي١ إٓتـذ

 يًدس١َ, َجٌ اـسَات ايـػٝاس١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ.

 : تٛضٜس اـس١َ َٔ خ٬ٍ تٛادس ا٭ؾدام ايڀبٝعٌٝ  

ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜتڀًب تٛضٜس اـس١َ اْتكاٍ أؾدام طبٝعٌٝ َٔ ايسٚي١ 

ٚي١ إػتًٗه١ شلا َجا٫ ع٢ً شيو ايتؿػٌٝ إ٪قت إٛضز٠ يًدس١َ إٍ ايس

يعُاٍ أداْب ٗ َؿاضٜ  زٚي١ أخط٣, ٚ ٬ٜسٜ اْ٘ ىطز َٔ زا٥ط٠ 

اـسَات اييت تُٓٛٗا ا٫تؿاق١ٝ اـسَات اييت تٛؾطٖا اؿه١َٛ َٔ خ٬ٍ 

ٖاضغتٗا يٛٚا٥ؿٗا ندس١َ ايبٓٛى إطنع١ٜ. 
(9)
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 زٚ العاملٗٛثاٌٗا: قطاعات اخلدوات يف وٍعىٛ التذا

قڀاعا  قػُت اـسَات ٗ ا٫تؿاق١ٝ ايعا١َ يتذاض٠ اـسَات إٍ 

 : اـسَات إكس١َ إٍ إ٪غػات ٚ اـسَات ا١ٕٝٓٗ ايكڀاع  ض٥ٝػٝا

ٖٞ نٌ اـسَات ا١ٕٝٓٗ اييت ؼتادٗا إ٪غػ١ ٚ ٜكُٗا شلا أؾدام 

 طبٝعٕٝٛ ناـسَات احملاغب١ٝ, ايكا١ْْٝٛ... ٚ ٖٞ:

 احملاغب١ٝ:  اـسَات -أ

مت زَر اـسَات احملاغب١ٝ ٗ إؿاٚنات اؾسٜس٠ سٍٛ اـسَات اييت 

. وٟٛ ٖصا ايكڀاع اـسَات احملاغب١ٝ, ؾشل اْڀًكت ٗ داْؿٞ 

اؿػابات َٚػو ايسؾاتط... مت عكس َؿاٚنات خ٬ٍ دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ 

ٚمت  زٜػُدل  سٍٛ ايٛيٛز يٮغٛام اـاق١ باـسَات احملاغب١ٝ ٗ 

إسساخ ؾطٜل عٌُ ىتل ٗ اـسَات ا١ٕٝٓٗ ٚأعڀٝت ا٭ٚي١ٜٛ يًدسَات 

احملاغب١ٝ ٖٚصا بكطاض ٚظاضٟ. 
(10)

 

 خسَات اٱؾٗاض: -ب

ٜٓسضز ٗ ٖصا ايكڀاع بٝ  أٚ نطا٤ َػـاس١ أٚ َس٣ يًبح ع٢ً اشلٛا٤ 

يٲؾٗاض, ؽـڀٝ٘ ٚؼهرل ٚ ٚن  اٱؾٗاض, اٱؾٗاض اـاضدٞ أٚ اؾٟٛ 
.(11)

 

 َات اٱع٬ّ اٯيٞ ٚ اـسَات إًشك١: خس  -ز

ٜسضز ٖصا ايكڀاع خسَات ا٫غتؿاض٠ ٗ َٝسإ تجبٝت ٚ تطتٝب عتاز 

اٱع٬ّ اٯيٞ, خسَات خًل ٚإعساز ايدلاَر, خسَات َعاؾ١ إعًَٛات 

ٚإعڀٝات ٚخسَات قٛاعس إعڀٝات. 
(12)

 اـسَات ايكا١ْْٝٛ:   -ز

ؿاٚنـات اؾسٜس٠ سٍٛ اـسَات داْؿٞ إؿاٚنات بٗصا ايؿإٔ َسف١ ٗ إ

ٜٚهِ ٖصا ايكڀاع خسَات ا٫غتؿاض٠ ٚايتُجٌٝ ؿل ايبًس  

إػتهٝـ ٚسل ايبًس ا٭قًٞ أٚ سل ايبًس ايٓاَٞ, ايكإْٛ ايسٚيٞ, 

ايٛثا٥ل ٚايتكسٜل ايكاْْٛٞ ٚخسَات أخط٣ ي٬غتؿاض٠ ٚاٱع٬ّ. 
(13)

 

 خسَات اشلٓسغ١ ٚ اشلٓسغ١ إعُاض١ٜ : -ٚ

ز ٖصا ايكڀاع نُٔ قڀاع ا٭عُاٍ إٓـذع٠ َٔ ططف َهاتـب ٜسض

ايسضاغات يًتعٜٚس َدڀڀات يًتٓؿٝص ٚايتكـُِٝ يبٓاٜات ٖٚٝانـٌ أخط٣, 
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إنـاؾ١ إٍ خسَات ايتدڀٝـ٘ ٚايتكٛض, بٓا٤ ٚتػٝـرل ٖٝانٌ ايبٓاٜات, 

اٱْؿا٤ات ٚأعُاٍ اشلٓسغ١ إس١ْٝ, ٚايػ٬غٌ ايكٓاع١ٝ, بعس زٚض٠ 

ْهُاّ أعها٤ دسز إٍ ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠, سٝح ا٭ٚضغٛاٟ ٚا

زٚي١ ايتعاَات ؾُٝا ىل ٖصا ايكڀاع.  أخصت 
(14)

 

 : خسَات ا٫تكا٫تايكڀاع 

 ٜهِ ٖصا ايكڀاع ث٬خ قڀاعات ؾطع١ٝ ٚ ٖٞ:

 ايبعس١ٜ: تخسَات ا٫تكا٫ -أ

ٍ إٕ أٍٚ ا٫يتعاَات إطتبڀ١ غسَات ا٫تـكا٫ت ايبعس١ٜ مت تٛقٝعٗا خ٬

غًبٗا ؽل اـسَات شات ايك١ُٝ إهاؾ١, أ, -زٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ 

ؾاٚض ا٭عها٤ سٍٛ ا٫تكا٫ت  -ٚ بعس اغت٦ٓاف إؿاٚنات 

ايبعس١ٜ ايكاعس١ٜ, بعس شيو مت تٛقٝ  ايتعاَات دسٜس٠ غٛا٤ َٔ قبٌ 

أعها٤ دسز سٌ اْهُاَِٗ, أٚ بؿهٌ ثٓا٥ٞ َٔ ططف ا٭عها٤ 

 اؿايٌٝ.

 اـسَات ايػُع١ٝ ايبكط١ٜ: -ب

ٜهِ ٖصا ايكڀاع خسَات اٱْتاز ٚايتٛظٜ  يٮؾ٬ّ ايػُٝٓاتٛغطاؾ١ٝ, 

ٚأؾطط١ ايؿٝسٜٛ, خسَات بح ا٭ؾ٬ّ, خسَات ايتًؿعٜٕٛ ٚايطازٜٛ, 

 خسَات ايبح ايتًؿعٟ ٚ اٱشاعٞ ٚأٜها ايتػذٌٝ ايكٛتٞ.

 خسَات ايدلٜس ٚايطغا٥ٌ ٚإطاغ٬ت ايػطٜع١ : -ز

كڀاع اـسَات ايدلٜس١ٜ إتعًك١ بإطاغ٬ت ٖٚٞ: ضؾ , ٜهِ ٖصا اي

إٜكاٍ ْٚكٌ ايطغا٥ٌ, اؾطا٥س ٚاجمل٬ت, ايهتٝبات, إڀٜٛات, ايٓؿطات 

ڀبٛعات, ست٢ إٍ ٚد١ٗ أدٓب١ٝ, أٜها خسَات ؾباى إايسعا٥ٝـ١ ٚ

َهاتب ايدلٜس, ٚخسَات بطٜس١ٜ أخط٣ نهطا٤ ايكٓازٜل ايدلٜس١ٜ. 

 ا٤ ٚ اـسَات إًشك١: خسَات ايبٓايكڀاع 

إؿاٚنات اـاق١ بٗصا ايكڀاع مت إزَادٗا ٗ إطاض إؿـاٚنات اؾسٜس٠ 

 .سٍٛ اـسَات ٗ داْؿٞ 

ٜهِ ٖصا ايكڀاع خسَات اشلٓسغ١, أعُاٍ ايبٓا٤ )ايعُاضات( ٚاشلـٓسغ١ 

 إس١ْٝ, أعُاٍ اٱْؿا٤ ٚايذلنٝب, ٚ أعُاٍ إْٗا٤ ايعُاضات. 
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 ب١ٝ: خسَات ايذلايكڀاع 

وٟٛ ٖصا ايكڀاع خسَات ايتعًِٝ ا٫بتـسا٥ٞ, ايجاْٟٛ, َا بعس ايجاْٟٛ 

 ٚايتعًِٝ يًهباض إناؾ١ إٍ ايتهٜٛٓات ا١ٕٝٓٗ إتدكك١. 

 : اـسَات إتك١ً بايڀاق١ايكڀاع 

مل تتِ إؿاٚن١ سٍٛ قڀاع ايڀاق١ خ٬ٍ زٚض٠ ا٭ٚضغـٛاٟ نكڀاع 

عا١ٕٝ يًتذاض٠ بتبين ايتعاَات َٓؿكٌ, ٚقاّ بعض ا٭عها٤ ٗ ا١ُٕٛٓ اي

زقٝك١ َتعًك١ بكڀاعات كـتًؿ١ َطتبڀ١ بكڀاع ايڀاق١, يهٔ ع٢ً 

إػت٣ٛ ايعإٞ ٖصا ايكڀاع يٝؼ قاطا بايتعاَات ؼت قؿ١ اؾاتـؼ. 

 ٚبػـٝاب َبازض٠ سكٝك١ٝ ٗ قڀاع ايڀاق١ خ٬ٍ زٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ. 

 : خسَات َتعًك١ بايبٝــ١٦ايكڀاع 

اع خسَات ايتڀٗرل ٚخسَات ْكٌ ايكاشٚضات, اـسَات ٜهِ ٖصا ايكڀ

اـاق١ بايكٓٛات ٚاـسَات إُاث١ً, خسَات تكـؿ١ٝ ايػاظات احملذلق١, 

اــسَات إدـتك١ يًشس َٔ ايهذٝر, خسَات ٓا١ٜ ايڀبٝع١ ٚإٓاٚط 

ايڀبٝع١ٝ, أزضدت ٖصٙ اـسَات نُٔ إؿاٚنات اؾسٜس٠ سٍٛ اـسَات 

 .ٗ داْؿٞ 

 : اـسَات إايـــ١ٝ ڀاع ايك

ٗ ٖصا ايكڀاع نإ َٔ إٓتٛط إٔ تٓڀًل َؿاٚنـات دسٜس٠ يتشػٌ 

إػذ١ً ٚإٛقع١ ٗ ايكٛا٥ِ ا٭ٚي١ٝ ٚإٓبجك١ عٔ زٚي١  تا٫يتعاَا

 ا٭ٚضغٛاٟ.

, ٗ ضزلـٝا ٗ د١ًٜٝٛ  تمت إْٗا٤ ايػًػ١ً ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ إؿاٚنا

سٜس ٖصٙ إؿاٚنات يػًػ١ أخط٣ اْتٗت ٗ ٖصا اٱطاض قطضت اؿهَٛات ُ

 .زٜػُدل 

َٔ  وتٟٛ اؾاتؼ ع٢ً إًشل اـام باـسَات إاي١ٝ ٚايؿكط٠ ضقِ 

ٖصا إًشل تعاجل إكاٜٝؼ اـاق١ َبسأ اؿٝڀ١ ٚاؿصض )َكاٜٝؼ 

 استٝاط١ٝ(. 
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ايٓتٝذ١ إػتدًك١ َٔ إؿاٚنات اي٬سك١ يسٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ سٍٛ 

ٚزخٌ سٝع  ْٛؾُدل  إاي١ٝ ايدلٚتٛنٍٛ اـاَؼ )ٚق  ٗ اـسَات 

( أؿكت باؾاتؼ, ٫ٚ ٜتٛؾط إ٫ ع٢ً ايكٛا٥ِ َـاضؽ  ايتٓؿٝص ٗ 

اؾسٜس٠ ٚاـاق١ باـسَات إاي١ٝ ٚاييت غتًشل بايـكٛا٥ِ اييت تتعًل 

 باـسَات إٓبجك١ عٔ دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ. 

 َات ا٫دتُاع١ٝ: خسَات ايكش١ ٚ اـسايكڀاع 

ٜهِ ٖصا ايكڀاع اـسَات اٱغتؿؿا١ٝ٥, اـسَات إـكس١َ أغاغا إٍ 

َطن٢ َعاؾٕٛ ٗ َ٪غػ١ إغتؿؿا١ٝ٥ ٚؼت إزاض٠ ا٭طبا٤, بػ١ٝ ؾؿا٥٘ 

أٚ إعاز٠ إْعاؾ٘ أٚ ست٢ إقطاض سايت٘ ايكش١ٝ, ٜٚٓسضز ؼتٗا أٜها 

ُاع١ٝ خسَات اٱغعاف, خسَات ايبٝٛت اٱغتؿؿا١ٝ٥, اـسَات ا٫دت

 بإٜٛا٤ أٚ بسٕٚ إٜٛا٤, ٚخسَات أخط٣ يًكش١ ايبؿط١ٜ.

٫ ٜسضز نُٔ َؿّٗٛ اـسَات ايكـش١ٝ ٚاـسَات ا٫دتـُاع١ٝ: 

اـسَات اٱغتڀباب١ٝ, ٚطب ا٭غٓإ, اـسَات ايبٝڀط١ٜ ٚاـسَات 

اـاق١ بايتـٛيٝس, ايتُـطٜض...ؾٗصٙ اـسَات قٓؿت غابكا نُٔ 

 اـسَات ا١ٕٝٓٗ.

 سَات ايػٝاس١: خايكڀاع 

ِٝع ٗ ٖصا ايكڀاع خسَات ايؿٓـسق١ ٚاٱطعاّ, خسَـات ايٛنا٫ت 

ايػٝاس١ٝ ٚايتِٓٛٝ ايػٝاسٞ, خسَات اٱضؾاز ايػٝاسٞ ٚخسَات أخط٣ 

زٚي١ عه٠ٛ,  ًَشك١, ٗ ٖصا ايـكسز مت تٛقٝ  ايتعاَات َٔ ططف 

 ٖٚٛ َامل ٜتِ تٛقٝع٘ ٗ أٟ قڀاع َٔ ايكڀاعات اـس١َٝ ا٭خط٣. 

 : خسَات ايٓكٌيكڀاع ا

 ٜهِ ٖصا ايكڀاع ْٝ  أْٛاع ايٓكٌ ٚ ططق٘ ٚ ٖٞ:

 خسَات ايٓكٌ اؾٟٛ -أ

مت عكس اتؿاقٝات خ٬ٍ زٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ ؽل ٖصا ايكڀاع, ٚ تطنعت سٍٛ 

خسَات تكًٝح ٚقٝا١ْ إٓاطٝس إٛد١ٗ, خسَات ا٭١ُْٛ اٯي١ٝ 

 . يًشذع, بٝ  ٚ تػٜٛل اـسَات اـاق١ بايٓكٌ اؾٟٛ
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 خسَات ايٓكٌ ايبشطٟ -ب

نإ يعاَا إٔ تٓڀًل َؿاٚنات دسٜس٠ سٍٛ اـسَـات إتك١ً بايٓكٌ 

إٛقع١ ٗ ايكٛا٥ِ ا٭ٚي١ٝ إٓبجك١  تايبشطٟ بػ١ٝ ؼػٌ ٚ تك١ٜٛ ا٫يتعاَا

, عٔ زٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ, نإ َتٛقعا إٔ تٓتٗٞ إؿاٚنات ٗ دٛإ 

ا٫يـتعاَات أز٣ إٍ تأخـرل إْٗا٤  يهٔ عسّ اتؿام إؿاضنٌ سٍٛ فُٛع

ٖصٙ إؿاٚنات, إشٕ ؾتِ إنُاٍ ٖصٙ إؿاٚنات ٗ إطاض إؿاٚنات 

 .اؾسٜس٠ سٍٛ اـسَات عاّ 

مت ايتٛقٝ  ٗ قڀاع خسَات ايٓكٌ ايبشطٟ ع٢ً عـس٠ ايتعاَات ٚ اييت 

 َٝـازٜٔ قاعس١ٜ ٚ ٖٞ: تسٚض سٍٛ 

 ١ٝ٥ أٚ إطؾ١ٝ٦.ايسخٍٛ ٚ ا٫غتعا١ْ بإٓؿ٦ات إٝٓا٭

 اـسَات ايجا١ْٜٛ. ٭

 ايٓكٌ ٚ أعايٞ ايبشاض.  ٭

 اـسَات إًشك١ ظُٝ  ططم ايٓكٌ -ز

وتٟٛ ٖصا ايكڀاع ع٢ً خسَات ايٓكٌ ٚايتؿطٜؼ بأدط٠, خسَات ايتدعٜٔ 

ٚايٛن , ٚنا٫ت ايٓكٌ يًبها٥ , إناؾ١ إٍ خسَات ْكٌ أخط٣ ًَشك١ 

شل ايؿٛاترل, ٚا٫غتع٬ّ عٔ ٚخسَـات ايٛغاط١ ٗ ايبها٥ , خسَات ؾ

ايتعطٜؿات, خسَات ٚن  ايٛثا٥ل اـاق١ بايٓـكٌ, خسَات ايتػًٝـ 

ٚايؿتح, خسَات ايتؿتٝـ ٚايٛظٕ, ٚأخص ايعٝٓات, خسَات اغتكباٍ 

 ٚقبٍٛ ايبها٥ .

 : سطن١ ا٭ؾدام ايڀبٝعٌٝايكڀاع 

ايتُٜٛٔ باـسَات ّهٔ إٔ ٜتِ بأضبع١ ططم كتًؿ١, ٚٚدٛز ا٭ؾدام 

يڀبٝعٌٝ ٜعتدل ايؿهٌ ايطاب  َٔ ٖصا ايٓؿاٙ سٝح ٜتعًل بسخٍٛ ا

َ٪قـت ٭ؾدام َٔ زٚي١ عـهٛ إٍ زٚي١ عهٛ أخط٣ بػ١ٝ تكسِٜ 

 خس١َ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: طبٝب, قاغب, َٗٓسؽ...

سطن١ ا٭ؾدام ايڀبٝعٌٝ ٜطتب٘ بايكبٍٛ ٚاٱقا١َ إ٪قت١ شل٪٤٫ 

ل ع٢ً ا٭ؾدام ايباسجٌ ا٭ؾدام يتكسِٜ خس١َ َا, ٖصا َا ٫ ٜٓڀب

 عٔ عٌُ زا٥ِ أٚ ع٢ً سل إٛاط١ٓ أٚ اٱقا١َ ايسا١ُ٥ ٗ أٟ بًس عهٛ.
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 : خسَات ايتٛظٜ  ايكڀاع 

ٜهِ ٖصا ايكڀاع خسَات ايٛغاط١, خسَات ػاض٠ اؾ١ًُ, خسَات ػاض٠ 

ايتذع١٥, ٚخسَات اٱعؿا٤ات. 

ا اـاق١ ٚ اـسَات ثايجا: اٱطاض ايعاّ ٫تؿاق١ٝ اـسَات إاي١ٝ, أسهاَٗ

ْٝ  ؾطٚع ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ تعتُـس ٗ ا٫قتكاز إعاقط  اييت تؿًُٗا

ع٢ً تسخٌ اـسَات إايـ١ٝ, ٚٚدٛز ْٛاّ َايٞ  اٗ تأز١ٜ ٚٚا٥ؿـٗ

َػتكِٝ َٚػتكط ٗ ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ ؼٛط٘ إزاض٠ دٝس٠, ٚغٝـاغات 

ٛ ٚايت١ُٝٓ. اقتكـاز١ٜ ن١ًٝ َتٛاظ١ْ أَط أغاغٞ يٓذاح ػطب١ ايُٓ

ٚ أزا٤ ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ  ـو ٜعين اخت٬ٍ ٗ ٚٚا٥ـيذٚايعهؼ َٔ 

ٚعذع ٗ ع٬ق١ ا٫قتكاز ايكَٛٞ با٫قتكازٜات ا٭دٓب١ٝ. ٚتٛٗط يٓا ٖصٙ 

اييت بًػت   ا٭١ُٖٝ ٗ ق١ُٝ قازضات ايعامل َٔ اـسَات إاي١ٝ يػ١ٓ

بًٕٝٛ  ا٭ندل بـ بًٕٝٛ ز٫ٚض اغتشٛشت َٓٗا أٚضٚبا ع٢ً دع٥ٗا  

 بًٕٝٛ ز٫ٚض أَطٜهٞ. ز٫ٚض ٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ بـ 

ات طاب  َايـٞ, ْكس١ٜ داض١ٜ, ٌُٜٛ, ذٚاـس١َ إايٝـ١ ٖٞ أٟ خس١َ 

اـسَات ٗ: ٖصٙ ازخاض, اغتجُاض أٚ ست٢ فطز ٚغاط١. ٚغايبا َا تتُجٌ 

 خسَات َكطؾ١ٝ, خسَات تأ١َٝٓٝ, أٚ خسَات ٗ غٛم ضأؽ إاٍ.

اـسَات إكطؾ١ٝ اييت تؿًُٗا ا٫تؿاق١ٝ: إٕ َٔ بٌ اـسَات إكطؾ١ٝ -

 :ٚإاي١ٝ اييت تؿًُٗا ا٫تؿاق١ٝ َا ًٜٞ

 قبٍٛ ايٛزا٥  ٚا٭َٛاٍ بٌ ا٭ؾطاز ٚاؾٗات. -

اٱقطاض بهاؾ١ أؾهاي٘, َا ؾٝٗا ايكطٚض ا٫غت٬ٗن١ٝ, ٚا٥٫تُإ  -

 ٝات ايتذاض١ٜ.ٌُٜٚٛ ايعًُ ٚا٥٫تُإ ايعكاضٟ ٚإػاُٖات

 خڀابات ايهُإ ٚا٫عتُازات إػتٓس١ٜ. -

 ايتذاض٠ ؿػاب إ٪غػ١ إاي١ٝ أٚ يًػرل ٗ ايػٛم ا٭ٚي١ٝ أٚ غرلٖا. -

ا٫ؾذلاى ٗ اٱقساضات يهاؾ١ أْٛاع ا٭ٚضام إاي١ٝ َا ٗ شيو ايذلٜٚر  -

 .ٚاٱقساض اـام نٛنٌٝ ٚ تكسِٜ اـسَات إدتًؿ١ باٱقساضات

٠ ا٭َٛاٍ, َجٌ إزاض٠ ايٓكس١ٜ ٚ قاؾٜ ا٭ٚضام إاي١ٝ, ٚخسَات إزاض -

 اٱٜساع ٚ سؿٜ ا٭َاْات. 
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خسَات إكاق١ ٚايتػ١ٜٛ يٮقٍٛ إاي١ٝ, َا ؾٝٗا ا٭ٚضام إاي١ٝ  -

 ط٣ ايكاب١ً يًتؿاٚض.ـٚإؿتكات ٚ ا٭زٚات ا٭خ

 ع٢ً ايتأَـٌشيو  ٚٗ فاٍ تكسِٜ اـسَات ايتأ١َٝٓٝ, ٜسخـٌ ٗ إطاض

اؿٝا٠, ٚناؾ١ ؾطٚع ايتأٌَ ا٭خط٣, ٚإعاز٠ ايتأٌَ, ٚتكسٜط ايتعٜٛهات 

 ٚإداطط.

ٚٗ إطاض خسَات غٛم ضأؽ إاٍ ٚايبٛضقات ٜتِ ايكٝاّ بأعُاٍ 

ايػُػـط٠ ٚايٛغاط١, بٝ  ٚؾطا٤ ا٭ٚضام إاي١ٝ, تهٜٛٔ ٚ تكسِٜ خسَات 

ييت تسخٌ ٗ إطاض قٓازٜل ا٫غتجُاض ٚٚسسات إكاضب١ ٚناؾ١ ايعًُٝات ا

 غٛم اٱقساض أٚ ايػٛم ايجا١ْٝ )غٛم ايتساٍٚ(.

ٜٚتهح َٔ فُـٌ ٖصٙ ايعًُٝات, أْٗا ْٝعا تػع٢ يًػٝڀط٠ ع٢ً 

ا٫زخاض ٚتٛٚٝؿ٘ )أٟ اغتجُاضٙ( ٚايكٝاّ بأعُاٍ ايٛغاط١ ٚتػص١ٜ ناؾ١ 

أؾهاٍ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ )ايتٌُٜٛ ٚايكطٚض(, ٚيصيو ؾإ ْٝ  ٖصٙ 

زٚضا ٖاَا ٗ ت١ُٝٓ ٚاغتُطاض ناؾ١ ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ  اـسَات تًعب

  اؿكٝك١ٝ ٚإاي١ٝ.

٫ تؿٌُ ا٫تؿاق١ٝ, اـسَات اييت تٛضز ٗ إطاض ٖاضغ١ ايػًڀ١ اؿه١َٝٛ 

ع٢ً أغاؽ غرل ػاضٟ, أٚ بسٕٚ تٓاؾؼ َ  ٚاسس أٚ أنجط َٔ َٛضزٟ 

 اـسَات ٚ اييت تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

بٓو َطنعٟ, أٚ غـًڀ١ ْكس١ٜ, أٚ أٟ نـٝإ عاّ ا٭ْؿـڀ١ اييت ّاضغـٗا  -

 آخط يتٓؿٝص غٝاغات ْكس١ٜ أٚ غٝاغات خاق١ بػعط ايكطف.

ا٭ْؿڀ١ اييت تؿهٌ دع٤ا َٔ أٟ ْٛاّ ضزلٞ يًتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ أٚ  -

 َٔ أ١ُْٛ إعاؾات.

غرلٖا َٔ ا٭ْؿڀ١ اييت ّاضغٗا أٟ نٝإ عاّ ؿػـاب اؿه١َٛ, أٚ  -

 باغتدساّ َٛاضزٖا إاي١ٝ.بهُإ َٓٗا, أٚ 

ٚٗ ٖصا اٱطاض تكّٛ ايسٍٚ ا٭عها٤ ٗ ا٫تؿاق١ٝ بتكسِٜ دساٍٚ 

ايتعاَاتٗا بؿإٔ ؼطٜط اـسَات إاي١ٝ, قسز٠ ْٛع اـسَات اييت تؿتح فاٍ 

ايتعاٌَ ؾٝٗا, ٚاؿسٚز اييت تػُـح بٗا يؿتح أغٛاقٗا يًُ٪غػات إاي١ٝ 

غٛام(, َٚس٣ َا تتُتـ  ب٘ َٔ سط١ٜ ا٭دٓب١ٝ )ايكٝٛز ع٢ً ايٓؿاش يٮ
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سطن١ بإكاض١ْ بإ٪غػات إاي١ٝ احمل١ًٝ )ايكٝٛز ع٢ً إعا١ًَ ايٛط١ٝٓ(, 

 ؾه٬ عٔ اٱطاض ايعَين يتٓؿٝص ٖصٙ ا٫يتعاَات ٚ َٛعس بس٤ غطٜاْٗا.

ٚسسزت ا٫تؿاق١ٝ أؾهاٍ ْؿاش َٛضز اـس١َ ا٭دٓيب إٍ ايػٛم احمل١ًٝ ع٢ً 

 ايٓشٛ ايتايٞ:

 ٜس اـس١َ عدل اؿسٚز, أٟ ؾتح ايباب أَاّ إ٪غػـات إاي١ٝ تٛض

 ا٭دٓب١ٝ يتكسٜط اـس١َ إٍ ايػٛم احملًٞ.

  اغت٬ٗى اـس١َ ٗ اـاضز, أٟ ايػُاح ٕٛاطين ايسٚي١ باغت٬ٗى

اـسَات إاي١ٝ ٗ اـاضز.

  ايتٛادس ايتذاضٟ بإْؿا٤ ٚسسات تابعـ١ يًُ٪غـػات إاي١ٝ ا٭دٓب١ٝ

م احمل١ًٝ. ٗ ايػـٛ

 ايڀبٝعٌٝ إٍ ايػٛم احمل١ًٝ يتكسِٜ اـس١َ. ماْتكاٍ ا٭ؾدا 

ّٚهٔ يًسٍٚ ؾُٝا ٜتعًل بايٓؿـاش إٍ ا٭غـٛام, ٚإعا١ًَ ايٛط١ٝٓ 

يًُ٪غػات ا٭دٓب١ٝ إٔ تٓل ٗ دساٍٚ ايتعاَاتٗا ع٢ً ايؿطٚٙ أٚ 

 : اٯت١ٝايكٝٛز 

سز١ٜ, أٚ ؼسٜس عسز َٛضزٟ اـسَات, غٛا٤ ٗ أؾهاٍ سكـل ع -

 ايٓل ع٢ً استهاضات قسز٠, أٚ َٛضز ٚسٝس يًدس١َ.

ٚن  قٝٛز ع٢ً اؿذِ اٱْايٞ يًتعا٬َت ٗ ؾهٌ سـك١ نُـ١ٝ أٚ  -

 اؾذلاٙ ايطب٘ باؿاد١ ا٫قتكاز١ٜ.

ٚن  قٝٛز ع٢ً ايعسز اٱْايٞ يٮؾدام ايڀبٝعٌٝ ايصٜٔ ٜػُح شلِ  -

 بايعٌُ.

 َع١ٓٝ َٔ ايهٝاْات ايكا١ْْٝٛ. اؾذلاٙ تٛضٜس اـسَات َٔ خ٬ٍ أْٛاع -

  ٚن  سس أقك٢ يٓػب١ إًه١ٝ ا٭دٓب١ٝ ٗ إ٪غػات إؿذلن١. -

ٖا غبل ٜتهح يٓا إٔ ايسٍٚ ّهٔ إٔ تٓل ٗ دساٍٚ ايتـعاَاتٗا        

ع٢ً ايكٝٛز اييت تطاٖا ؾُٝا ٜتعًل بعسز َٛضزٟ اـسَات ٚ عسز ايعاًٌَ 

ادسٖا ٗ ايػـٛم احمل١ًٝ, ٚ قٝـ١ُ ا٭داْب ٗ إ٪غػات اييت ٜػُح بتٛ

َعا٬َت تًو إ٪غػات, ٚؾهًٗا ايكاْْٛٞ ٚاؿس ا٭قك٢ يٓػب١ إًه١ٝ 

 ا٭دٓب١ٝ ٗ ض٩ٚؽ أَٛاشلا.
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ْ٘ ٫ هٛظ يًعـهٛ إٔ ٜكّٛ بتعسٌٜ أٟ ايـتعاّ َسضز ع٢ً أإ٫       

, نُا ّدساٚي٘ قبٌ اْكها٤ ث٬خ غٓٛات ع٢ً تاضٜذ بس٤ غطٜإ ا٫يتعا

عًٝ٘ ايسخٍٛ  ٗ َؿاٚنـات ي٬تؿام ع٢ً ايتعٜٛهات اييت ٜڀًبٗا  ٜتعٌ

أٟ عهٛ آخط ٜط٣ إٔ َكـاؿ٘ قس تأثطت َٛدب ٖصا ايتعسٌٜ, ٚ عًـ٢ 

إٔ ػطٟ تطتٝبات ايتعٜٛض ٚؾكا ٕبسأ ايسٚي١ ا٭ٍٚ بايطعا١ٜ. ٚٗ ساي١ 

هٛ ايصٟ ٜطغب ٗ إدطا٤ ايتعسٌٜ ٚايعهٛ ععسّ ايتٛقٌ إٍ اتؿام بٌ اي

تهطض ؾاْ٘ ّهٔ ايًذ٤ٛ إٍ ايتشهِٝ, ٫ٚ هٛظ يًعهٛ ا٭ٍٚ إٔ ٜكّٛ إ

بتعسٌٜ ايتعاَات٘ أٚ ا٫ْػشاب َٓ٘ قبٌ تٓؿٝص ايذلتٝبات ايتعٜٛه١ٝ اييت 

 ٜكه٢ بٗا ايتشهِٝ.

 ضابعا: ايتشطٜط إكطٗ َباز٥٘ ٚ إدطا٤ات٘

٠ ١ٝ ٗ ؾذلـغعت ايهجرل َٔ ايسٍٚ ايٓاَ ا٫قتكازَٟٔ أدٌ ؼكٝل ايُٓٛ 

ع٢ً إبسا٤ بكؿتٗا ايكازض٠  ,ايػبعٝٓات إٍ تڀبٝل ايتسخٌ اؿهَٛٞ

ايٓكٝش١ ا٫قتكاز١ٜ, ٚايكازض٠ ع٢ً تٛؾرل ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ايهطٚض١ٜ 

 ـڀ٘ ايت١ُٝٓ, ٚيتػڀ١ٝ ايعذع ٗ ا٭غٛام إاي١ٝ.

غاِٖ ايتسخٌ اؿهَٛٞ ع٢ً تٛدٝ٘ أغعاض ا٥٫تُإ, ٚبايتايٞ انؿاض 

ا٫نؿاض َعس٫ت ٖصا َٚؼ طٚض ٚايٛزا٥ َعس٫ت ايؿا٥س٠ ع٢ً ايك

ٖٴطبت  ايؿا٥س٠ اـاق١ بايٛزا٥ , ٚمل ٜعس يًُسخطٜٔ ساؾعا زاخٌ ايب٬ز, إش 

ا٭َٛاٍ خاضز ايٛطٔ ٗ إطاض ايتسخٌ ٚايطقاب١ اؿه١َٝٛ, ٖا أز٣ إٍ ْٛع 

َٔ ايهبح إايٞ, ايصٟ تطتب عٓ٘ إٓازا٠ بتڀبٝل غٝاغ١ ايتشطٜط 

 إكطٗ.

ًت ايسٍٚ إتكس١َ ؾعًٝا ع١ًُٝ ايتشطٜط إكطٗ ٗ ْٗا١ٜ اغتهُ     

ايجُاْٝٓٝات ٚبسا١ٜ ايتػعٝٓٝات, ٚبعسٖا ؾطعت ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ 

ٗ إدطا٤ إق٬سات اقتكاز١ٜ, با٫ْتكاٍ َٔ ا٫قتكاز إدڀ٘ إٍ 

ا٫قتكاز اؿط )اقتكاز ايػٛم(, إش ٫ ّهٔ يٲق٬ح ا٫قتكازٟ إٔ وسخ 

ٖتُاّ بايكڀاع إكطٗ, ٚايتعذٌٝ ب٘ عٔ ططٜل ؼطٜط ايكڀاع إ٫ با٫

إكطٗ, ٜسخٌ ٖصا ٗ ايؿطٚٙ اييت ؾطنٗا قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ ٗ 

 إطاض بطْاَر اٱق٬ح ا٫قتكازٟ.
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ٜسخٌ ايتشطٜط إكطٗ نصيو نُٔ ايتڀٛضات إكطؾ١ٝ ايعا١ٕٝ اييت 

إٓاؾػ١ بٌ ايبٓٛى,  َٔ ايكٝٛز ٚايعطاقٌٝ ظٜاز٠ سس٠تكّٛ ع٢ً ايتشطض

اغتعُاٍ ٚغا٥ٌ تهٓٛيٛد١ٝ َتڀٛض٠ ي٬تكاٍ ٚإعًَٛات, تڀبٝل 

١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ نُـِٓٛ َكطضات ؾ١ٓ باظٍ, ٚايسخٍٛ إٍ

 ٘ ٚقطض يًدسَات إاي١ٝ ٚإكـطؾ٥.١ٝيًع٬قات ايتذـاض١ٜ بٌ أعها

 . َا١ٖٝ ايتشطٜط إكطٗ:  

ٗ بإع٢ٓ ايهٝل, ع٢ً أْ٘ فُٛع١ اٱدطا٤ات ّهٔ تعطٜـ ايتشطٜط إكط

اييت تػع٢ إٍ خؿض زضد١ ايكٝٛز إؿطٚن١ ع٢ً ايكڀاع إكـطٗ, َٔ 

 بٝٓٗا غٝڀط٠ ايكڀاع ايعاّ ٚ اؿس َٔ سط١ٜ اْتكاٍ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ.

أَا بإع٢ٓ ايٛاغ , ؾٝؿٌُ فُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات ايـيت تعٌُ ع٢ً 

ڀبٝل ْٛاّ غرل َباؾط يًطقاب١ ايٓكس١ٜ, تڀٜٛط ا٭غـٛام إاي١ٝ, ٚت

ٚإْؿا٤ ْٛاّ إؾطاٗ قٟٛ. 

تكّٛ غٝاغ١ ايتشطٜط إكطٗ ع٢ً ايجك١ ايها١ًَ ٗ ا٭غـٛام, سٝح ٜتِ 

ؼطٜـطٖا َٔ ايكٝٛز اٱزاض١ٜ, ٚبايتايٞ إعڀا٤ يك٣ٛ ايػٛم اؾس١ٜ ٗ 

ٚعسّ ٚن  سسٚز قك٣ٛ ي٘, ايعٌُ, عٔ ططٜل ؼطٜط َعس٫ت ايؿا٥س٠,

ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ا٫غتجُاضات ٚؼػٌ ْٛعٝتٗا, بعٜاز٠ ا٫زخاض ٚايتشهِ  ٖا

 با٭غعاض, ٚايكها٤ ع٢ً ايكعٛبات اييت تعطقٌ عٌُ ا٭غٛام.

ضغِ ايٓذاح ايصٟ عطؾت٘ غٝاغ١ ايتشطٜط إكطٗ ٗ ايسٍٚ إتكس١َ,     

إ٫ أْٗا تؿٗس قعٛبات ٗ تڀبٝكٗا ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ, تطد  ٖصٙ ايكعٛب١ 

شلؿاؾ١ اقتكازٖا ْتٝذ١ أعبا٤ إس١ْٜٝٛ, ؾايسٍٚ ايٓا١َٝ تًذأ إٍ طًب 

ايكطٚض يتڀبٝل بطاَر ايت١ُٝٓ, ٚأقبشت تعتُس ع٢ً قٓسٚم ايٓكس 

ٚايبٓو ايسٚيٌٝ َٔ أدٌ ؼكٝل ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ. ٖصٙ ايٛطٚف أزت 

ببعض ايسٍٚ يطؾض تڀبٝل غٝاغ١ ايتشطٜط إكطٗ, ْٛطا ٯثاضٖا 

ع٢ً ا٫قتكاز, إ٫ أْ٘ ّهٔ تڀبٝل ٖصٙ ايػٝاغ١ يهٔ بايتعاّ ايػًب١ٝ 

اؿٝڀ١ ٚاؿصض َ  ايتسضز ٗ تڀبٝكٗا, ٚنصا ٚن  ايطقاب١ اؿصض٠ ع٢ً 

ايبٓٛى َٔ ططف ايبٓو إطنعٟ, ؾًٝؼ إِٗ تڀبٝل غٝاغ١ ايتشطٜط 
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إكطٗ بٌ إزاضتٗا بٓذاح, ٚايتُػو بايؿطٚٙ ايهؿ١ًٝ بتشكٝل 

 ٟ.ا٫غتكطاض ا٫قتكاز

 ايتشطٜط إكطٗ:   ئ. َبـاز

 تكّٛ ع١ًُٝ ايتشطٜط إكطٗ ع٢ً َبسأٜٔ :     

ٌُٜٛ إؿاضٜ  باغتعُاٍ ايكطٚض إكطؾ١ٝ, بايتٛؾٝل بٌ ا٫زخاض  

ٚا٫غتجُاض عٔ ططٜل َعس٫ت ايؿا٥س٠, بطؾعٗا ي٬زخاض ٚخؿهٗا 

 ي٬غتجُاض.

َٛاٍ ٚايڀًب ٗ ايػٛم با٫يتكا٤ بٌ عطض ا٭ ٠ؼسٜس غعط ايؿا٥س 

عًٝٗا ي٬غتجُاض, عٔ ططٜل ا١َ٤٬ٕ بٌ ا٫غت٬ٗى ٚاٱْؿام 

ا٫غتجُاضٟ, ٚعًٝ٘ ؾعٜاز٠ ا٭َٛاٍ إٛد١ٗ يًكطٚض ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ 

  ا٫غتجُاض ٚبايتايٞ ظٜاز٠ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ .

 . إدطا٤ات ايتشطٜط إكطٗ :

خط سػب ا٭ٖساف ٱؽتًـ أغايٝـب ؼطٜط ايكڀاع إكطٗ َٔ بًس إٍ     

احملسز٠ يًػٝاغ١ ايعا١َ, ؾٗٞ إَا إدطا٤ات يتشػٌ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ, أٚ 

يتؿذٝ  إٓاؾػ١ ٗ ايكڀاع إايٞ, أٚ يتشـػٌ ايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ 

ٚتڀٜٛطا٭غٛام إاي١ٝ, أٚ يسعِ ع١ًُٝ ايتِٓٛٝ ايٛاعٞ ٚاشلٝهٌ 

 اٙ ايتاي١ٝ :ايتُٓٛٝٞ, ع٢ً ايعُّٛ ّهٔ تًدٝل ٖصٙ اٱدطا٤ات ٗ ايٓك

إيػا٤ ايكٝٛز ع٢ً غعط ايؿا٥س٠ بتٛغٝ  َس٣ ؼطنٗا ٚإظاي١ ايػكٛف  - 

 إؿطٚن١ عًٝٗا.

إيػا٤ ايكٛاعس اٱزاض١ٜ إڀبك١ ع٢ً بٓٛى َع١ٓٝ َجٌ ايػكٛف  - 

 ا٥٫تُا١ْٝ ٚا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ.

 ظٜاز٠ اغتك٬ي١ٝ إ٪غػات إاي١ٝ. - 

٥٫تُإ ؽؿٝض ايكٝٛز إباؾط٠ ايتكًٌٝ َٔ تسخٌ ايسٚي١ ٗ َٓح ا - 

 عًٝٗا.

 ظٜاز٠ اغتك٬ي١ٝ إ٪غػات إاي١ٝ.  - 

 إعاز٠ ٖٝه١ً ايبٓٛى اييت تسٜطٖا ايسٚي١ ٚؼًٜٛٗا يًكڀاع اـام. - 

 تكًٌٝ اؿٛادع أَاّ ا٫ْهُاّ يًػٛم ٚا٫ْػشاب َٓ٘ . - 
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ٌ ؼػٌ زضد١ ايؿؿاؾ١ٝ ٗ إعا٬َت َ  ظٜاز٠ أٚد٘ اؿُا١ٜ يًُٛزع - 

 إػتجُطٜٔ.

                       إط٬م ايطغّٛ ٚايع٫ُٛت.                                                                                                       - 

إعاز٠ تهٜٛٔ ضأؽ إاٍ إكطٗ.  - 

ٌ ايتشطٜط خاَػا: عٛاٌَ ظٜاز٠ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًكڀاع إكطٗ ٗ ٚ

إكطٗ

ايتؿتح ع٢ً ايعامل اـاضدٞ, ٚبايتايٞ هب ٜتڀًب ؼطٜط ايكڀاع إكطٗ

إٔ ٜتػِ بايهؿا٠٤ ٚايكسض٠ ع٢ً إٓاؾػ١ ايعا١ٕٝ, خاق١ ٗ اـسَات 

 إاي١ٝ, َٚٔ بٌ ايعٛاٌَ اييت تػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ:

 ايكٝاّ بسٚض ايبٓٛى ايؿا١ًَ : .8

بٓٛى قبٌ ايتشطٜط إكطٗ ٗ ٌٚ ايتدكل ايكڀاعٞ تعٌُ أغًب١ٝ اي

أٚ ايٛٚٝؿٞ, بُٝٓا تكّٛ ايبٓٛى ايؿا١ًَ ٗ ٌٚ ايتشطٜط إكطٗ بهٌ 

ايٛٚا٥ـ ايتكًٝس١ٜ ٚغرل ايتكًٝس١ٜ )ايبٓٛى إتدكك١ ٚبٓٛى ا٫غتجُاض 

ٚا٭عُاٍ(, عٔ ططٜل تٜٓٛ  أعُاشلا ٚٚٚا٥ؿٗا, يتًيب ضغبات نٌ عٌُٝ. 

ؿا١ًَ تعٌُ ع٢ً تٜٓٛ  َكازض ايتٌُٜٛ, ٚتعب١٦ أندل ٚعًٝ٘ ؾايبٓٛى اي

ازخاض ٖهٔ َٔ نٌ ايكڀاعات, َٚٓح ا٥٫تُإ يهٌ ايكڀاعات, ٚتكسِٜ 

 اـسَات إتٓٛع١ ٚإتذسز٠.

 تتُٝع ايبٓٛى ايؿا١ًَ بـ :

 تٓٛع ٖٝهًٗا إتهٕٛ َٔ قؿ١ٛ ايكطٚض ٚا٫غتجُاضات, ٚشيو -

    يتدؿٝض إداطط

ططٜل  ب إعاقط٠ ٗ إزاض٠ أقٛشلا ٚخكَٛٗا, عٔتڀبٝل ا٭غايٝ -

.تٛؾٝكٗا أغعاض ايؿا٥س٠ يطؾ  ايعا٥س ٗ ايػٛم 

 .ايعٌُ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات ايؿطنات -

نُا  ا٫غتؿاز٠ َٔ خدلات ايبٓٛى ايتذاض١ٜ ٚإتدكك١ قڀاعٝا -

 يًبٓٛى ايؿا١ًَ زٚض نبرل ٗ ع١ًُٝ اـٛقك١ عٔ ططٜل : 

 اي١ٝ يًُ٪غػات اييت تعاْٞ َٔ َؿانٌ َاي١ٝ )عذع(َعاؾ١ اشلٝانٌ إ -
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أٚ إعاز٠ تكُٝٝٗا ٚإػاعس٠ ٗ بٝعٗا ٚايذلٜٚر يصيـو يس٣ َؿذلٌٜ  -

  .دسز, عٔ ططٜـل تكِٝٝ أقٛشلا بايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ

خًل ؾطم عٌُ دسٜس٠ َٚٓتذ١, عٔ ططٜل ٌُٜٛ َؿطٚعـات  -

بايتعإٚ َ  قػرل٠ يًعُاي١ ايعا٥س٠ ايٓاػ١ عٔ خٛقك١ إ٪غػات 

 .ايكٓسٚم ا٫دتُاعٞ

زعِ ايكڀاع اـام َٔ خ٬ٍ تكـسِٜ قطٚض, يتشؿٝع ا٫غتجُاض ٗ  -

كتًــ ايكڀاعات.

 ا٫ػاٙ مٛ ا٫ْسَاز ي٬غتؿاز٠ َٔ َعاٜا اؿذِ : .0

ػس بعض ايبٓٛى ْؿػٗا غرل قازض٠ ع٢ً إٓاؾػ١ ٗ ايػٛم, ٚايػبب       

ٗا ع٢ً َٛاد١ٗ إداطط اييت ضاد  أق٬ يكػط سذُٗا, ٚيعسّ قسضت

تتعطض شلا خ٬ٍ ْؿاطٗا إكطٗ. ٚشلصٙ ا٭غباب, ؾهطت ايهجرل َٔ 

إ٪غػات إكطؾ١ٝ ٗ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتڀٛض إكطٗ ٗ ع١ًُٝ 

ا٫ْسَاز  ٗ َ٪غػات َكطؾ١ٝ خاق١ َ  تٛقٝات ؾ١ٓ بـاظٍ اـاق١ 

 ١ إداطط. باٱؾطاف ٚايطقاب١ إكطؾ١ٝ, يتسعِ ضأزلاشلا يتػڀٝ

ؾا٫ْسَاز إكطٗ, ٖٛ ؽًٞ ايبٓو إٓسَر ع٢ً تطخٝك٘ ٚازل٘ إٍ     

ايبٓو إسَر, َ  َٓح أقٛي٘ ٚخكَٛ٘, ٜٚذلتب عٔ ا٫ْسَاز آثاضا 

 إهاب١ٝ ٚأخط٣ غًب١ٝ. ّهٔ سكط أِٖ اٯثاض اٱهاب١ٝ ؾُٝا ًٜٞ : 

 تسعِٝ إطنع إايٞ يًُ٪غػ١ بعٜاز٠ ضأؽ إاٍ  -  

 ػٌ َػت٣ٛ اٱطاضات إكطؾ١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ؼ -  

 ضؾ  إػت٣ٛ ايتهٓٛيٛدٞ إكطٗ ٚ إايٞ, ٕػاٜط٠ إعاٜرل ايسٚي١ٝ  -  

ضؾ  َػت٣ٛ تكٓٝؿٗا ايسٚيٞ ٚايك١ُٝ ايػٛق١ٝ ٭غِٗ ايبٓٛى  -  

 إٓسف١ 

 تٜٓٛ  ا٭ْؿڀ١ ٚاـسَات إكطؾ١ٝ يًع٤٬ُ ٚا٭غٛام  - 

 ع٢ً إٓاؾػ١ يًُ٪غػات إٓسف١ ظٜاز٠ ايطع١ٝ ٚايكسض٠  -

تكسِٜ خسَات ايبٓٛى ايؿا١ًَ َ  ؽؿٝض إداطط ٚظٜاز٠ قسض٠ ؼًُٗا    -

 ظٜاز٠ ايكسض٠ ا٥٫تُا١ْٝ  ؾُٝ  إٛاضز ٚا٭قٍٛ إاي١ٝ  -

 أَا اٯثاض ايػًب١ٝ ي٬ْسَاز إكطٗ, ّهٔ إهاظٖا ؾُٝا ًٜٞ:      
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ف١ عسّ ا٫عتٓا٤  بايعبا٥ٔ ايصٜٔ ٜذلتب عٔ ندل سذِ إ٪غػات إٓس -

 ٜٓكطؾٕٛ عٓٗا .

نُا ٜذلتب عٔ ندل سذِ إ٪غػات إٓسف١ ؾ٤ٛ ٖصٙ إ٪غػات  -

ٱخؿا٤ إعًَٛات ٚايبٝاْات, ٚبايتايٞ ظٜاز٠ إداطط ٚا٭خڀا٤ اييت ّهٔ 

 تساضنٗا ٗ ايٛقت اي٬ظّ. 

 اغتدساّ اـسَات إاي١ٝ إكطؾ١ٝ اؾسٜس٠: .3

ٚاغتشساخ خسَات إكطٗ, ٖٞ ع١ًُٝ ؼطٜطزلات ايتشطٜطَٔ أِٖ     

َكطؾ١ٝ َتُج١ً ٗ: 

Éايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ: 

ٚتٛظٜ  إٓتذات بٛغا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ, تتُجٌ ٗ ٖٞ ْٛع َٔ ايتػٜٛل

ا٫ْذلْت, عٔ ططٜل ططح إٓتذات بهٌ َٛاقؿاتٗا َٚعًَٛاتٗا ٗ 

ايڀـطٜك١ بتٛؾرل كتًـ ايٓؿكات اٱزاض١ٜ  ا٫ْذلْت, ؾتػاِٖ ٖصٙ

ٚا٫تكـاٍ ٚتٛغٝ  زا٥ط٠ إػتًٗهٌ, نُا ٜػاِٖ ايبٓو ٗ ٖصٙ ايع١ًُٝ 

بإقساض بڀاقات إيهذل١ْٝٚ خاق١ بايع٤٬ُ يًتشٌٜٛ ٚايتػسٜس, ٜٚهٕٛ 

 ايبٓو نآَا ؿل ايتادط ٗ غساز ق١ُٝ قؿكات ايتذاض١ٜ.

ايكطٚض إؿذلن١:  

ٖٞ ْٛع َٔ ايكطٚض شات ق١ُٝ ٚكاطط نبـرل٠, تؿذلى ٗ تكسّٗا عس٠ 

بٓٛى, ٚؽل ٖصٙ ايكطٚض ٌُٜٛ ايعًُٝات ايهبرل٠ شات إبايؼ ايهد١ُ, 

ٚعًٝ٘ ؾايكطٚض إؿذلن١ تكـسّ يًُكذلض َكازض ايتٌُٜٛ إتٓٛع١ 

 ٚتعطؾ٘ ع٢ً بٓٛى دسٜس٠.

             اٱٜساع:ؾٗازات  

ٜكسضٖا ايبٓو بعس إٜساع َبًؼ َٔ إاٍ َٛزع ,ٖٞ ٚثٝك١ قاب١ً يًتساٍٚ

 بػعط ؾا٥س٠ َع١ٓٝ ٕس٠ قسز٠ تعٜس أٚ تكٌ عٔ غت١ أؾٗط.

 إؿتكات:   

تتشسز بك١ُٝ أٚ أنجط َٔ  ,ٖٞ عكٛز َاي١ٝ ؽل بٓٛز خاضز إٝعا١ْٝ

ٚآداشلا ططٖا,ا٭قٍٛ, ٚتتٓٛع ٖصٙ ايعكٛز سػب طبٝعتٗا, ٚكا

 ّٜٛ ٚعاّ, ٚأِٖ ٖصٙ ايعكٛز:  إذلاٚس١ بٌ 
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 عكٛز اـٝـاض  -

عكٛز اٯدـٌ -

عكٛز إػتكبٌ -

ايسٜٕٛ إػاْس٠: 

ات عٓس إؾ٬ؽ ايعٌُٝ, ٖٞ زٜٕٛ ايسضد١ ايجايج١ َٔ سٝح تطتٝب ا٫يتعاَ

أٟ عٓس تكؿ١ٝ أ٬َن٘, ٚتعتدل َكسضا يًتٌُٜٛ إكٓـ ٗ ايسضد١ 

 إتٛغڀ١.

ايتأدرل ايتًُٜٛٞ : 

ٖٛ ْٛع َٔ ٌُٜٛ ا٫غتجُاضات, ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً عكس بٌ إ٪دط 

ٚإػتأدط ٭قٌ َعٌ ٚاسس قسز, ٜٚػتعٌُ ايتأدرل ايتًُٜٛٞ عٓسَا 

إػتأدط٠ غرل قازض٠ ع٢ً ؾطا٤ اغتجُاض, ؾتًذأ إٍ تهٕٛ إ٪غػ١ 

إ٪غػ١ إاي١ٝ اييت تؿذلٜ٘ ٗ َهاْٗا, بكؿتٗا ؾطن١ ايتأدرل ايتًُٜٛٞ 

بكؿتٗا إػتؿٝس َٔ َ٪غػ١ أخط٣ تعتدل يكاحل إ٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ,

با٥ع١ ا٭قٍٛ اٱْتاد١ٝ, ٜٚػتأدط ا٭قٌ إايٞ  إ٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ 

اض قسز ٕس٠ قسز٠, ٚٗ ْٗا١ٜ إس٠ إَا ٜطد  ا٭قٌ يًُايو َكابٌ زؾ  إه

ا٭قًٞ )إ٪غػ١ إػتأدط٠( أٚ تؿذلٜ٘ إ٪غػ١ إ٪دط٠ ٜعتدل ايتأدرل 

ٚغ١ًٝ دسٜس٠ يتٌُٜٛ ايتًُٜٛٞ َٔ عٓاقط زؾ  ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, ٚ

 إؿطٚعات اييت تعاْٞ َٔ قعٛبات َاي١ٝ. 

 ضات ايعاًٌَ ٗ ايبٓٛى :. ايتٜٓٛ  ٗ بطاَر ت١ُٝٓ َٗا

هب ا٫ٖتُاّ بايعٓكط ايبؿطٟ َٔ أدٌ َػاٜط٠ ايتڀٛض ايعإٞ, عٔ     

 ططٜل ت١ُٝٓ إٗاضات ٗ إٝسإ إكطٗ 

يًعاًٌَ باؾٗاظ إكطٗ, ّٚهٔ ايكٝاّ بصيو خ٬ٍ زٚضات تسضٜب١ٝ قكرل٠ 

٢, تكّٛ بٗا إس٣ يًعاًٌَ اؾسز, أٚ يًذلق١ٝ يًُػتٜٛات ايٛٚٝؿ١ٝ ا٭عً

َطانع زضاغات ٗ إٝسإ إكطٗ, غٛا٤ ٗ ايبٓو إطنعٟ أٚ ٗ ايبٓٛى 

ايتذاض١ٜ أٚ إعاٖس إتدكك١ , ٚنصيو بًكا٤ات شات َػت٣ٛ عايٞ 

 يٲط٬ع عُا هطٟ ٗ ايػاس١ ايسٚي١ٝ ٚإعاٖس ايعا١ٕٝ يًبٓٛى .
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 ايبٓٛى:  خٛقك١. 

ٗ ايسٍٚ  ٙ, ٚقس سسخ ا٫ػاٙ مٛتعتدل خٛقك١ ايبٓٛى أسس ْٛاتر ايع١ٕٛ

١ٝ بايتشسٜس بعس ظٚاٍ تٛاب  إًه١ٝ ايعا١َ يًبٓٛى, ٗ ٌٚ ؼٍٛ ـايٓاَ

كازٟ ٚايتشٍٛ ـ٬ح ا٫قتـايهجرل َٔ ٖصٙ ايسٍٚ إٍ تڀبٝل بطاَر اٱق

 ٯيٝات ايػٛم.

إككٛز غٛقك١ ايبٓٛى: ّهٔ ؼسٜس إككٛز غٛقك١ ايبٓٛى َٔ  -

ّٚهٔ  وهُٗا أغاؽ تؿطٜعٞ أٚ قاْْٛٞ, ,ٛقك١خ٬ٍ ْٛعٌ َٔ اـ

 إٜهاح شيو َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ ايتايٞ:

عٞ اؿه١َٛ َٔ ـخٛقك١ ايبٓٛى إؿذلن١: ٜؿرل ٖصا إؿّٗٛ إٍ غ -أ

خ٬ٍ ايبٓٛى ٚؾطنات ايتأٌَ اييت ُتًهٗا إٍ تكًٝل ْػب إػا١ُٖ 

َػتدس١َ ٗ  َٚٔ ثِ بٝ  ٖصٙ إػاُٖات ٗ ٖصٙ ايبٓٛى دع٥ٝا أٚ نًٝا,

 شيو غٛم إاٍ, بايتشسٜس غٛم ا٭ٚضام إاي١ٝ أٚ ايبٝ  إباؾط.

كٛز غٛقك١ ايبٓٛى ايعا١َ ٖٚٛ ـخٛقك١ ايبٓٛى ايعا١َ : إك -ب

تٛغٝ  قاعس٠ إًه١ٝ ٗ تًو ايبٓٛى َٔ خ٬ٍ ططح دع٤ َٔ ضأزلاٍ تًو 

 ايبٓٛى يًبٝ  ٚايتساٍٚ ٗ بٛضق١ ا٭ٚضام إاي١ٝ بايتسضٜر. 

إدطا٤ات خٛقك١ ايبٓٛى ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ: تتدًل أِٖ إدطا٤ات -

 خٛقك١ ايبٓٛى ؾُٝا ًٜٞ :

إعساز ايطأٟ ايعاّ ٚ َٓاقؿ١ اؾٛاْب إدتًؿ١ يع١ًُٝ خٛقك١  -

 ايبٓٛى ايعا١َ.

 إدطا٤ ايتعس٬ٜت ايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ ـٛقك١ ايبٓٛى. -

 ٚخكّٛ ايبٓو. ٭قٍٛٚإٛنٛعٞ  ايتكِٝٝ ايسقٝل -

 إ سكٛم ايعاًٌَ بايبٓٛى قٌ اـٛقك١.نُ -

تتاب ايعاّ ٚايڀطح ـك١ )ا٫نـٛب ا٭َجٌ يع١ًُٝ اـٛقـاختٝاض ا٭غً -

 عكٛز اٱزاض٠( ِٗ,ـايعاّ يٮغ

تسعِٝ نؿا٠٤ ايطقاب١ إكطؾ١ٝ ٚإاي١ٝ َٔ خ٬ٍ إقساض قإْٛ  -

ػ١ َٚٓ  ا٫ستهاض, تڀٜٛط ايتؿطٜعات ا١ُٕٛٓ يعٌُ ايبٓٛى, ـإٓاؾ

 ن  نٛاب٘ ًَه١ٝ ايبٓٛى.ٚٚ
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ه٬ت ايكطٚض ـك١ ٚ َعاؾ١ َؿـإعاز٠ ٖٝه١ً ايبٓٛى قٌ اـٛق -

  س٠ ٚعح إَها١ْٝ زَر بعض ايٛسسات ايبٓه١ٝ.ـايطان

سٜس َٔ ـاى ايعـا٭ٖساف إتٛق  ؼكٝكٗا َٔ خٛقك١ ايبٓٛى: ٖٓ-

ا٭ٖساف اييت َٔ إتٛق  ؼكٝكٗا َٔ ٖصا ايٓٛع َٔ اـٛقك١ ًْدكٗا 

 ًٜٞ : ؾُٝا

طٗ.ـتعُٝل إٓاؾػ١ ٗ ايػٛم إكطؾ١ٝ ٚ ؼػٌ ا٭زا٤ إك 

ه١ٝ .ـس٠ إًـتٓؿٝ٘ غٛم ا٭ٚضام إاي١ٝ ٚتٛغٝ  قاع 

سَات إكطؾ١ٝ.ـاز٠ نؿا٠٤ أزا٤ اــؼسٜح اٱزاض٠ ٚظٜ 

يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ . أؾـهٌؿام ايعاّ ٚإزاض٠ ـٝس اٱْـتطؾ 

ا نإ ٖٓاى أٖساف ؾطٚٙ ٚنٛاب٘ لاح خٛقك١ ايبٓٛى: إش-

ـٛقك١ ايبٓٛى ايعا١َ ؾإٕ ٖٓاى ايعسٜس َٔ احملاشٜط ٚ ايهٛاب٘ اييت 

 تهؿٌ لاسٗا ٚيعٌ أُٖٗا: 

 ٫ خٛقك١ يًبٓٛى بسٕٚ إعاز٠ ٖٝه١ً ؾا١ًَ يًبٓٛى قٌ اـٛقك١. -

إٔ تهٕٛ اـٛقك١ دع١ٝ٥ ٚ تتِ تسضهٝا, خاق١ إٔ ايبٓٛى ايعا١َ شلا  -

 أْٛاع إًه١ٝ.

 أنٝس اغتك٬ي١ٝ ايبٓو إطنعٟ ٚظٜاز٠ قٛت٘ ٚؾعايٝت٘.نطٚض٠ ت -

ؿع١ َٔ ايٓكس ا٭دٓيب ـات َطتـإٔ وتؿٜ ايبٓو إطنعٟ باستٝاط -

ات غعط ايكطف ٚتًب١ٝ استٝادات ايبٓٛى ـٕٛاد١ٗ أٟ قسَات أٚ أظَ

 َٔ ايٓكس ا٭دٓيب.

َٔ  تهٝؿا َ  ايع١ٕٛ, أنجطايعٌُ ع٢ً تڀٜٛط اؾٗاظ ايبٓهٞ يٝهٕٛ  -

 ٍ ايتٛغ  ٗ اغتدساّ اسسخ أزٚات ايتك١ٝٓ ايبٓه١ٝ.خ٬

ٓٛى ع٢ً ـٌَ ع٢ً ايٛزا٥  ست٢ تعزاز قسض٠ ايبأتؿعٌٝ ْٛاّ ايت -

ٚظٜاز٠ ثك١ إٛزعٌ ٗ اؾٗاظ  إٓاؾػ١ ٚؼكٝل ا٭ضباح َٚٛاد١ٗ إداطط,

إكطٗ ايبٓهٞ نهٌ .

 غازغا: اهابٝات ٚغًبٝات ايتشطٜط إكطٗ

ايتػرلات ٚايتڀٛضات ٚايسضاغـات اـاق١ بايع١ٕٛ إٔ شلا َٔ  تؿرل ايهجرل

تأثرلا ٚاغـ  ايٓڀام ع٢ً اؾٗاظ إكطٗ ٗ أٟ زٚي١ َٔ زٍٚ ايعامل ْٚٓٛٙ 
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ٗ ايبسا١ٜ إٔ اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ يًع١ٕٛ ع٢ً اؾٗاظ إكطٗ قس تهٕٛ 

 اهاب١ٝ ٚ قس تهٕٛ غًب١ٝ ٖٚٓا تكبح ا١ُٕٗ إًكا٠ ع٢ً عاتل ايكا٥ٌُ

َٔ د١ٗ ٚتكًٌٝ اٯثاض  تع٢ً إزاض٠ اؾٗاظ إكـطٗ ٖٞ تعِٛٝ ا٫هابٝا

 ايػًب١ٝ عٓس أز٢ْ َػت٣ٛ َٔ د١ٗ أخط٣.

يكس سسخ تػرل نبرل ٗ أعُاٍ ايبٓٛى ٚ تٛغعت َػاس١ ٚزا٥ط٠ ْٚڀام 

أعُاشلا إـكطؾ١ٝ غـٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ احملًٞ أٚ ايعإٞ ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ, 

ٍ أزا٤ خسَات َكطؾ١ٝ ٚ َاي١ٝ مل تهٔ تكّٛ ؾكس أخصت ايبٓٛى تتذ٘ إ

بٗا َٔ قبٌ سٝح تٓٛعت َكازض أَٛاٍ ايبٓٛى ٚأقبشت تػع٢ زا٥ُا 

ٚضا٤ تٜٓٛ  َكازض ايتٌُٜٛ ٚايتٛٚٝـ ٚايتعب١٦ ٭ندل قسض َـُهٔ َٔ 

إسخـطات َٔ ناؾ١ ايكـڀاعات, ٚتٛٚٝـ َٛاضزٖا ٗ أنجط َٔ ْؿاٙ.  

١, ٚايـعذع ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ ايهجرل َٔ ٗ ٌٚ اتػاع بٛازض ايعـ١ٕٛ إايٝ

ايبٓٛى, نإ عـًٝٗا ؼطٜط ْؿاطاتٗا ٚخسَاتٗا, يذلى إبازض٠ يٛدٛز 

ض٩ٚؽ أَٛاٍ دسٜس٠ آت١ٝ َٔ اـاضز, ٚوٌُ ايتشطٜط إكطٗ ٗ طٝات٘ 

َعاٜا, ٜعٌُ ع٢ً تبٝاْٗا َ٪ٜسٚ ٖصا ايتشطٜط, َٓٗا:

خاق١ ٗ ٌٚ إٓاؾػ١ إعڀا٤ ؾطق١ يًبٓٛى يتشػٌ أزا٥ٗا ٚتػٝرلٖا, ٭

ايؿسٜس٠, سٝح تكبح قازض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ طًبات إػتجُطٜٔ, ٚايعٌُ 

ع٢ً دًـب أندل عسز َٔ إسخطٜٔ, عـٓسَا ٜتشهِ ٗ أغعاض ايؿا٥س٠ 

 ٚايع٫ُٛت.

إَها١ْٝ دًب تهٓٛيٛدٝا َتڀٛض٠ ٗ فاٍ اٱزاض٠, با٫عتـُاز ع٢ً ٭

١ٝ.ايهؿا٤ات إاي١ٝ ٚإكطؾ١ٝ ا٭دٓب١ٝ ٚاحملً

ٚبايتايٞ ايكـها٤ ع٢ً ايبٓٛى غرل تطى إبازض٠ يك٣ٛ ايػٛم يًعٌُ, ٭

 ايكازض٠ ع٢ً ايتشػٌ, باغـتعُاٍ عًُٝات ا٫ْسَاز إكطٗ.

ضؾ  َػت٣ٛ ايتعاٌَ َ  ايعبا٥ٔ, ٚدًبِٗ بتكسِٜ شلِ أسػـٔ اـسَات  ٭

إكطؾ١ٝ, ٚبايتايٞ ا٫عتُاز ع٢ً ا٫زخاض احملًٞ ٚا٭دٓيب يتٌُٜٛ 

 تجُاض ٭ْ٘ أقٌ تهًؿ١.ا٫غ
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ظٜاز٠ سذِ إعا٬َت ٜػاعس ٗ خؿض إداطط يًػٛم ٚايكطض, عٔ  ٭

ططٜل ضؾ  ق١ُٝ ايعا٥س يٮَـٛاٍ إػتجُط٠, عٓسَا تهٕٛ ٖٓاى سط١ٜ 

 ٚغطع١ ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات.

 ٛا٤ ناْت قڀاع عاّ أٚ خام,ـتأثرل ع٢ً أزا٤ ايؿطنات ايٛط١ٝٓ غ٭

 نبرل ٗ ض٩ٚؽ أَٛاٍ َعِٛ ٖصٙ ايؿطنات.اِٖ ظع٤ ـٚإكاضف تػ

تؿٝس َٔ ٌُٜٛ عًُٝات ـنطٚض٠ إٔ ٜػتعٝس ايكڀاع إكطٗ ٚ ٜػ٭

 سضٙ شيو ع٢ً إكاضف َٔ عا٥سات فع١ٜ.ـايتذاض٠ ايسٚي١ٝ ٕا غٝ

تأثرل ع٢ً ايعٌُ إكطٗ بؿهٌ َباؾط ٗ ساي١ ؾتح ا٭غٛام أَاّ ٭

ب إزاض١ٜ َتڀٛض٠ ـت ٚأغايٝخسَات إكاضف ا٭دٓب١ٝ َا يسٜٗا َٔ خدلا

اع ـاٯَط ايصٟ وتِ ع٢ً ايكڀ ٚقٛاٌْ َتشطض٠ ٗ إزاض٠ ايعٌُ إكطٗ,

  إكطٗ إٔ ٜعس ْؿػ٘ َٔ اٯٕ شلصٙ إطس١ً.

نُا إٔ يع١ًُٝ ايتشطٜط إكطٗ غًبٝات َٚػا٨ٚ َٓٗا ا٭ظَات إكطؾ١ٝ 

١ٝٓٝ, اييت َػت ايعسٜس َٔ زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا ٚ زٍٚ أَطٜها اي٬ت

 ٚغٓكتكط ع٢ً زضاغ١ ا٭ظ١َ إهػٝه١ٝ ٚ أظ١َ زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا:   

ٚقس أثاضت  أظ١َ غعط ايكطف ٗ إهػٝو: سسثت ا٭ظ١َ عاّ  -

تـػا٫٩ت عُٝك١ سٍٛ َس٣ قسضت ا٫قتكازٜات ايٓاؾ١٦ ع٢ً ايتهٝـ َ  

طٗ. اـسَات اـاضد١ٝ ٗ ٌٚ ايعـ١ٕٛ ْتٝـذ١ يًتشطٜط ا٫قتكازٟ ٚ إك

 ٚأِٖ أغباب ٖصٙ ا٭ظ١َ ٖٞ:

اضتؿاع غعط ايؿا٥س٠ ٚ إزاض٠ ايسٜٔ اؿهَٛٞ ايككرل ا٭دٌ ٚايتٛغ  ٗ  -

 ا٥٫تُإ إُٓٛح َٔ اؾٗاظ إكطٗ.

تسؾل ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ا٭دٓب١ٝ إٍ إهػٝو ٗ أعكاب تٓؿٝصٖا يدلْاَر  -

 اٱقـ٬ح ا٫قتكازٟ يػ١ٓ 

 سػـاب ايعًُٝات اؾاض١ٜ ٚ ايتـسٖٛض ٗ أز٣ إٍ إخؿا٤ سكٝك١ ايعذع ٗ

 إسخطات اـاق١ ٚ تكِٝٝ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ بأع٢ً َٔ قُٝتٗا اؿكٝك١ٝ.  

إػا٠٫ ٗ غعط قـطف )بٝعٚ( ٖا أز٣ إٍ اضتؿاع ؾسٜس ٗ ا٫غت٬ٗى  -

َٚٔ ثِ ظٜاز٠ نبرل٠ ٗ ايٛاضزات باغترلاز ايػً  اييت ىؿٕٛ اضتؿاع 

 تٛضزٜٔ.أغعاضٖا َٔ ططف إػ
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ٗ َٝعإ ايعًُٝات اؾاض١ٜ ٕٝعإ إسؾٛعات ٚ شيو  سسٚخ عذع نبرل -

يتٛقـ إهـػٝو عٔ غساز ايسٜٕٛ اـاضد١ٝ َ  سسٚخ ظٜاز٠ غطٜع١ ٗ 

َعس٫ت ايتٛغ  ايٓكسٟ ايصٟ غاِٖ ٗ إهاضب١ ع٢ً ايع١ًُ إهػٝـه١ٝ 

َطٜه١ٝ ٚ اييت اْٗاضت بؿس٠ ٖا اغتسع٢ إٍ تسخٌ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭

 قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ. 

أظ١َ غعط ايكطف ٗ زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا: تكاعست أظ١َ غعط  -

ٚ اييت ُجًت ٗ  ايكطف ٗ زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا بسا١ٜ َٔ د١ًٜٝٛ 

اْٗٝاض ؾسٜس يعُـ٬ت تًو ايسٍٚ ْتٝذ١ يعًُٝات إهاضب١ ع٢ً غعط 

نڀطت ايػًڀات ٗ ايسٍٚ ايع١ًُ ٚ تسْٞ ا٭ضباح ٗ أغٛام ا٭غِٗ, ٖا ا

إٍ ضؾ  أغعاض ايؿا٥س٠ بٗسف ٚقـ ايتش٬ٜٛت َٔ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ إٍ 

ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ خاق١ ايس٫ٚض ا٭َطٜهٞ ٚ قاٚي١ تؿـذٝ  إػتجُطٜٔ 

ٗ ايساخٌ ٚاـاضز اؿا٥ـعٜٔ يًس٫ٚض ا٭َـطٜهٞ ع٢ً ؼٌٜٛ إبايؼ 

 إٛدـٛز٠ يسِٜٗ إٍ ايعُـ٬ت ايٛط١ٝٓ.

تدل تا٬ْٜس أٍٚ زٚي١ ٗ دٓٛب ؾطم آغـٝا تؿتعٌ ؾٝٗا أظ١َ غعط ٚتع

ايكـطف ٚايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ ٚ َٓٗا اْتكًت عس٣ٚ ا٫نڀطابات إٍ ْٝ  

زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا, ٚأخصت ا٭ظ١َ إاي١ٝ ا٭غ١ٜٛٝ ت٪ثط بعٓـ ٗ 

 ا٫قتكاز اؿكٝكٞ يتًو ايسٍٚ. َٚٔ أغباب ا٭ظ١َ َا ًٜٞ:

إٍ ؾعٛض إتعاًٌَ ٚ إهاضبٌ  ظ١َ ٗ د١ًٜٝٛ ٜطد  اؾتساز ا٭ -

ٚبهعـ  ١ع٢ً ايع٬ُت ٚاقتٓاعِٗ بهـعـ ا٭غٛام إاي١ٝ ايتآًٜسٜ

 ٚتسٖٛض ايكڀاع إايٞ ٚايٓكسٟ ٗ تا٬ْٜس.

ٚدٛز بعض إؿانٌ اييت أنـعؿت اؾٗاظ إكطٗ ٗ بعض زٍٚ دٓٛب  -

احمل١ًٝ ٚإؿـذلن١ بايعُـ٬ت ؾطم آغـٝا ٚأٚشلا اضتـؿاع َسْٜٛٝات ايبٓٛى 

ا٭دٓب١ٝ إش تٛغعت تًو ايبٓٛى ٗ ا٫غـتسا١ْ بايس٫ٚض ٗ ايػٓٛات ا٭خرل٠ 

يتٌُٜٛ عُـًٝات ايتٛغ  ٚنصا يهـذ ايػٝٛي١ ٗ اقتكازٜات آغٝا ايٓاؾ١٦ 

ٖا ٜعطنٗا إٍ كاطـط ندل٣ ٗ سـاي١ ؽؿٝـض قٝـ١ُ ايع١ًُ احمل١ًٝ نُا 

 ـعٜا ٚ اْسْٚٝـػٝا.سسخ ٗ تاٜـ٬ْس ٚ َايٝ
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يٛسٜ إٔ غٝاغ١ اٱقطاض إكطٗ ٗ تًو ايبـًسإ اتػُـت باضتؿاع  -

ْػب١ قطٚض اجملا١ًَ ْتٝذ١ ايؿػاز ايػٝاغٞ ٚيتٌُٜٛ ايتٛغـ  ايعكاضٟ 

ٚإهاضبات ٫ٚ غـُٝا ٗ غٛم اٱغهإ, ٖا أز٣ إٍ اضتؿاع ْػب١ ايسٜٕٛ 

َٔ فـٌُ ايكطٚض  ١ا٥بإ ايطز١٦ٜ ٚ إؿهٛى ؾٝٗا ست٢ بًػت سس 

 ١بإا٥ ٗ اْسْٚٝػٝا, ٚ ١بإا٥ إُٓٛس١ بٛاغـڀ١ ايبٓـٛى ٗ تا٬ْٜس, ٚ

 ٗ نٌ َٔ نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ ٚ َايٝعٜا.

اخـت٬ٍ ٚ نـعـ ٚ ؾػـاز اؾـٗاظ إكـطٗ ٚ ايٓـٛاّ إايٞ ٗ َعِٛ  -

 زٍٚ دٓٛب ؾطم آغـٝا. 

طؾ١ٝ َا ٜعـطف بع١ًُٝ غػٌٝ َٚٔ أِٖ كاطط ع١ًُٝ ؼطٜط اـسَات إك

ٛاٖط٠ نأسس اي ٖصٙ ايعسٜس َٔ إ٪ؾطات إٍ تعاٜسا٭َٛاٍ سٝـح تؿـرل

ػا٤ ايطقاب١ ع٢ً ـ  إيـإداطط ايهبرل٠ يًع١ٕٛ ٚ غاق١ ايع١ٕٛ إاي١ٝ ؾُ

١ٝٓ زٕٚ َعطؾ١ ـايكطف ٚسط١ٜ زخٍٛ ٚخطٚز ا٭َٛاٍ عدل اؿسٚز ايٛط

ايٞ احملًٞ أَاّ إػتجُطٜٔ ب ايػًڀات ٚاْؿتاح ايػٛم إـَٔ داْ

  صض٠.ـػٌٝ ا٭َٛاٍ ايكـا٭داْب ؾكس اْؿتشت قٓٛات إناؾ١ٝ يػ

 تعطٜـ غػٌٝ ا٭َٛاٍ: -

اٍ ـغػٌٝ ا٭َٛاٍ ٖٞ عًُٝات َتتابع١ َٚػتُط٠ ٗ قاٚي١ َتعُس٠ ٱزخ 

ا٭َٛاٍ ايكصض٠ ايٓاػ١ عٔ ا٭ْؿڀ١ اـؿ١ٝ غرل إؿطٚع١ اييت ُاضؽ َٔ 

ؿٞ, ٗ زٚض٠ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ ي٬قتكاز ـ٫قتكاز اـخ٬ٍ َا ٜػ٢ُ با

ايطزلٞ أٚ ايٛاٖط ٱنػابٗا قؿ١ ؾطع١ٝ عدل اؾٗاظ إكطٗ ٚ أدٗع٠ 

 ايٛغاط١ إاي١ٝ ا٭خط٣.

 خكا٥ل عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ:  -

 تتػِ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ بػطع١ ا٫ْتؿاض اؾػطاٗ ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ. -

ػ١ً ـاٍ ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ أقبشت ُتس أؾكٝا َػتإٕ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛ -

 تكازٟ ٚإايٞ.ـٗ شيو َٓار ايتشطض ا٫ق

ٛيٛد١ٝ ٚ إعًَٛات١ٝ, ـتتٛانب عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ َ  ايجٛض٠ ايتهٓ -

 ًُٝات تڀٛضا نبرلا ٗ تكٓٝاتٗا.ـسٝح تؿٗس تًو ايع
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تطتب٘ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ بع٬ق١ ططز١ٜ بعًُٝات ايتشطٜط  -

ٜعزاز ا٫ػاٙ مٛ عًُٝات  -قتكازٟ ٚإايٞ َٚٔ ثِ ِٛ ايكڀاع اـام ا٫

ذاٙ يتشطٜط ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ. سٝح ـٛاٍ زٚيٝا َ  اظزٜاز ا٫تـغػٌٝ ا٭َ

صض٠ ـتػتػٌ عًُٝات ؾتح اؿسٚز ٚايتشطض َٔ ايكٝٛز ٗ ْكٌ ا٭َٛاٍ ايك

ت ع٢ً عدل اؿسٚز يتهٕٛ أنجط أَاْا ٗ زٍٚ أخط٣ غرل تًو اييت َٛضغ

 أضنٗا ا٭ْؿڀ١ اـؿ١ٝ غرل إؿطٚع١.

كٌ ع٢ً ـإٕ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ اييت تتِ َٔ خ٬ٍ خدلا٤ كت -

ًِ تاّ بكٛاعس ايطقاب١ ٚ اٱؾطاف ٗ ايسٍٚ َٚا ٜٛدس بٗا َٔ ثػطات ـع

 ّهٔ ايٓؿاش َٓٗا.

 ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ يعًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ: -

 ع١ٝ خؿ١ٝ إڀاضز٠ ايكا١ْْٝٛ.ايبشح عٔ ا٭َإ ٚانتػاب ايؿط -

استساّ إٓاؾػ١ بٌ ايبٓٛى ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ ٜؿػط تعاٜس عًُٝات  -

ٌٝ ا٭َٛاٍ دع٥ٝا َٔ خ٬ٍ ايتػابل بٌ ايبٓٛى ؾصب إعٜس َٔ ـغػ

 ايع٤٬ُ ٚ ظٜاز٠ َعس٫ت ا٭ضباح.

اْتؿاض ايتٗطب ايهطٜيب ٚ اْتؿاض ايكطٚض غ١٦ٝ ايػُع١ اييت ؽؿٞ  -

 ٠ٛ ٚغطق١ أَٛاٍ ايبٓٛى. ـػاز ٚايطؾٚضا٥ٗا ايؿ

تبأٜ ايتؿطٜعات ٚقٛاعس اٱؾطاف ٚايطقاب١ بٌ ايسٍٚ إدتًؿ١, ٖا  -

تٓؿص َٓٗا ٖصٙ ٜؿتح اجملاٍ يٛدٛز بعض ايتػٝرلات اييت تػتڀٝ  إٔ 

 ايكصض٠. ا٭َٛاٍ

ٖٓاى بعض ايسٍٚ اييت تؿذ  عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ, ٚاييت أعًٓت  -

٢ اغتعساز يتًكٞ ا٭َٛاٍ ايكصض٠ إػػٛي١ ٚتكسّ بعهٗا قطاس١ أْٗا عً

 شلا ايتػ٬ٝٗت إُه١ٓ.

ا٭ؾدام ايڀبٝعٕٝٛ ٚإعٜٕٓٛٛ أنجط  أقبحٗ ٌٚ ا٫ػاٙ مٛ ايع١ٕٛ  -

ات ند١ُ َٔ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ َٔ بًس ٯخط ـٌٜٛ نُٝـقسض٠ ع٢ً ْكٌ ٚؼ

 زٕٚ عكبات أٚ تعكٝسات نجرل٠ ؼٍٛ زٕٚ شيو.
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 ز١ٜ يعًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ: اٯثاض ا٫قتكا-

ايتأثرل ايػًيب ع٢ً ايسخٌ ايكَٛٞ ايٛاٖط, سٝح ٜتِ اغتكڀاع  -

 ا٭َٛاٍ إٛزع١ ٗ اـاضز َٔ ايسخٌ ايكَٛٞ.

 يٲغذلاتٝذ١ٝػاز ٚايطؾ٠ٛ, ْٛطا ـٜ٪زٟ غػٌٝ ا٭َٛاٍ إٍ اْتؿاض ايؿ -

 ع٢ً بعٗا ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ا٫قتكاز اـؿٞ ػاٙ ايكا٥ٌُـاشلذ١َٝٛ اييت ٜت

 ا٫قتكاز ايٛاٖط.

 اظزٜاز غػٌٝ ا٭َٛاٍ ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ايسٚا٥ط اـبٝج١ يٲدطاّ. -

ت٪زٟ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ إٍ ؽؿٝض ق١ُٝ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ, سٝح  -

تكّٛ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ بتشٌٜٛ ايع١ًُ احمل١ًٝ ايٓاػ١ عٔ أَٛاٍ غرل 

ٍ شات ايك١ُٝ اييت ّهٔ َؿطٚع١ إٍ شٖب ٚ فٖٛطات, ٚغرلٖا َٔ ا٭قٛ

 بٝعٗا ٗ اـاضز َكابٌ ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ ايك١ٜٛ.

ايتأثرل ٗ آيٝات ايػٛم ٚ ٗ ا٭غعاض احمل١ًٝ ٖا ٜؿهٌ خڀطا نبرلا ع٢ً  -

 َٓار ا٫غتجُاض.

اؿس َٔ ؾاع١ًٝ ايػٝاغات ايٓكس١ٜ ٗ ؼكٝل أٖساؾٗا, ٚؾكاْعٛا  -

سؾكات ايٓكس١ٜ غرل بسق١ سذِ ايت ٜعطؾٕٛايػٝاغات ايٓكس١ٜ ٫ 

ساق١ٝ ٚ ؾاع١ًٝ قطاضاتِٗ ٚقعٛب١ َُٗتِٗ ـٛب١, ٖا ٜ٪ثط ع٢ً َكـاحملػ

 ٚبطاَر ايت١ُٝٓ ٚؼكٝل ا٫غتكطاض ايٓكسٟ ٚا٫قتكازٟ.  ٗ ٚن  خڀ٘ 

ُاٍ ايسٚي١ٝ, ٚتٗسز زا٥ُا باْٗٝاض ـت٪ثط بك٠ٛ ع٢ً اغتكطاض أغٛام اي-

 ٤ اقتكازٜات ايسٍٚ إدتًؿ١ ذط ايعا١ٜٚ ٗ بٓاـا٭غٛام ايطزل١ٝ اييت تعس س

8 

بكٛض٠ َباؾط٠ َس٣  ١ٜطتب٘ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاعٝ

تڀٛض اـسَات إاي١ٝ ٚغٛم ضأؽ إاٍ, ٖٚٞ ايكٓٛات إاي١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ 

يتٌُٜٛ إؿاضٜ  اؾسٜس٠ ِٚٛ ايؿطنات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اييت تكّٛ 

ثًجٞ ايك٣ٛ ايعا١ًَ. نُا إٔ تٛاؾط  عاز٠ ٗ ا٫قتكازٜات اؿسٜج١ بتؿػٌٝ

اـسَات إاي١ٝ إتڀٛض٠ ٚإٓاؾػ١ ٜعس ضنٝع٠ أغاغ١ٝ يعٜاز٠ ا٫زخاض 

يصيو ٫ بس َٔ , ايٛطين ٚتٛظٜع٘ ع٢ً ا٫غتجُاضات ا٭نجط َطزٚزا
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َٛاد١ٗ ايتشسٜات اشلٝه١ًٝ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ٚايؿ١ٝٓ اييت تبڀ٧ 

ضٙ.ِٛ قڀاع اـسَات إاي١ٝ ٚ تڀٛ

ٚ َ  شيو ؾإ قڀاع اـسَات إاي١ٝ ٜٛاد٘ عس٠ ؼسٜات, َٓٗا تؿٛٙ 

ٖٝه١ًٝ قڀاعٞ إكاضف ٚايتأٌَ ٚنعـ ايتعإٚ ٚايتٓػٝل بٌ ٦ٖٝات 

ايتِٓٛٝ ٚايطقاب١ إدتًؿ١, ٚايتُٝٝع ٗ إعا١ًَ ايهطٜب١ٝ بٌ بعض 

ع إٓتذات إاي١ٝ, ٚ بڀ٧ تِٓٛٝ اـسَات إاي١ٝ اؾسٜس٠, ٚنعـ قڀا

ايتأٌَ ٚغٛم ضأؽ إاٍ ايجا١ْٜٛ, ؾُٝا ٜبك٢ اؿكٍٛ ع٢ً ٌُٜٛ 

 يًؿطنات إبتس١٥ ٚإؿاضٜ  ايكػرل٠ ٜٛاد٘ َؿانٌ عس٠.

ٗ ن٤ٛ شيو, ٫ بس َٔ تؿذٝ  عًُٝات ا٫ْسَاز ٗ قڀاعٞ إكاضف 

ٚايتأٌَ َٔ أدٌ إْؿا٤ نٝاْات َاي١ٝ نبرل٠ َٗٝأ٠ بكٛض٠ أؾهٌ 

  ايت١ُٜٛٓ, ٚإٓاؾػ١ ع٢ً إػت٣ٛ اٱقًُٝٞ, يًُؿاضن١ ٗ ٌُٝ إؿاضٜ

نُا ٜٓبػٞ أٜها إْؿا٤ ؾ١ٓ زا١ُ٥ ٕطادع١ ٚ ؼسٜح ا٭طط ايكا١ْْٝٛ 

إتعًك١ با٭ْؿڀ١ إاي١ٝ ٚإكطؾ١ٝ بكٛض٠ َػتُط٠ ٗ ن٤ٛ 

 إػتذسات اييت تؿٗسٖا ا٭غٛام ايعا١ٕٝ.

ا١ْٝ ٚؾطن١ ٚؾه٬ عٔ شيو ؾاْ٘ ٜتٛدب إْؿا٤ َطانع يًُعًَٛات ا٥٫تُ

يتكٓٝـ إ٪غػات ايعا١ًَ ٗ ايكڀاع إايٞ َٔ أدٌ تڀٜٛط َكازض 

إعًَٛات سٍٛ اـسَات إاي١ٝ ٚتععٜع ؾؿاؾٝتٗا, نُا ٜتٛدب تؿعٌٝ 

ايتعإٚ ٚايتٓػٝل بٌ اؾٗات ايعا١ًَ ٗ فايٞ ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ي٬ضتكا٤ 

 ـسَات إاي١ٝ.بٓٛع١ٝ إٌٗٓٝ ٗ ٖصا اؿكٌ, ٚظٜاز٠ َػت٣ٛ ايٛعٞ با

هلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚا

                                                 
 .   28م  8998ا٫تؿام ايعاّ يًتذاض٠ ٗ اـسَات, اؿكٝك١ ٚ اـٝاٍ,  ١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ, (1)

 قُس قُس عًٞ إبطاِٖٝ, اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ ٫تؿاق١ٝ اؾات, زاض ْؿط ايجكاؾ١, اٱغهٓسض١ٜ,( 0)

 07م ,0223 -0220 َكط

َڀبع١ ايػٝس عاطـ, اؾات ٚايعامل ايجايح زضاغ١ تك١ّٝٛ يًذات ٚإغذلاتٝذ١ٝ إٛاد١ٗ, ( 3)

 49, م8999ضَهإ ٚأ٫ٚزٙ, اٱغهٓسض١ٜ, طبع١ 

َكڀؿ٢ ضؾسٟ ؾٝش١, ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٗ عكط ايع١ٕٛ, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠, اٱغهٓسض١ٜ, ( 4)

  .874, م  0224طبع١ 

 .875ؾسٟ ؾٝش١, م ( ض5)
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 49عاطـ ايػٝس, َطد  غابل, م  (6)

 823قُس قُس عًٞ إبطاِٖٝ, َطد  غابل, م   (7)

نُاٍ بٔ َٛغ٢, ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ ٚ ايٓٛاّ ايتذاضٟ ايعإٞ اؾسٜس, أططٚس١ يٌٓٝ ( 8)

 887, م 0225نتٛضا٠ زٚي١ ٗ ايعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ, داَع١ اؾعا٥ط, 

 .857نُاٍ بٔ َٛغ٢, َطد  غابل, م ( 9)

(82) OMC, services par secteurs, services comptable, 02,05,2006. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/accountancy_f/accountancy_f.

htm 

(88) OMC, services par secteurs, services de publicité, 02,05,2006. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/advertising_f/advertising_f.ht

m 

(12)OMC, services par secteurs, services de l’informatiques et services 

connexes, 02,05,2005. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/computer_f/computer_f.htm 

 (13) OMC , services par secteurs, services juridiques, 02,05,2006. 

http ://www.omc.org/french/tratop_f/serv_f/legal_f/legal_f.htm 

(14) OMC , services par secteurs, services d’architecture et d’ingénierie, 

02,05,2006. 

http ://www.omc.org/french/tratop_f/serv_f/architecture_f/architecture_f.htm 

قُس ضنٛإ, خسَات ا٫تكا٫ت ٗ إطاض ا٫تؿام ايعاّ بؿإٔ ايتذاض٠ ٗ اـسَات, ايًذ١ٓ ( 85)

 .20, م 0228ا٫قتكاز١ٜ ٚ ا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا, ا٭َِ إتشس٠, ْٜٝٛٛضى,

(12) OMC, services par secteur, services de construction et services 

connexes, 02, 05,2006. 

http://www.wto.org/french/tratop-f/serv-f/construction-f/construction-f.htm 

(87) OMC, services par secteur, services d’éducation, 02, 05,2006. 

http://www.wto.org/french/tratop-f/serv-f/education_f/education.htm. 

َٔ ٖاؾاْا إٍ َطانـ, ايساض إكطٟ,  اجملسٚب أغا١َ, اؾات ٚ َكط ٚ ايبًسإ ايعطب١ٝ (88)

 .8998ايكاٖط٠, 

قُس ضنٛإ, خسَات ايػٝاس١ ٗ إطاض ا٫تؿام ايعاّ يتذاض٠ اـسَات, ايًذ١ٓ ا٫قتكاز١ٜ         ( 89)

 .20, م 0228ٚ ا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا, ا٭َِ إتشس٠, ْٜٝٛٛضى, 

ق١ٝ ايعا١َ يًتذاض٠ ٗ اـسَات, ايًذ١ٓ ٓس ؾطسات, خسَات ايٓكٌ اؾٟٛ ٗ إطاض ا٫تؿا( أ02)

: قُس 28.08, م 0228ا٫قتكاز١ٜ ٚ ا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا, ا٭َِ إتشس٠, ْٜٝٛٛضى, 

 .08قُس عًٞ إبطاِٖٝ, َطد  غابل, م 

ايعبازٟ عبس ايٓاقط ْعاٍ, ١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٚ اقتكازٜات ايسٍٚ ايٓا١َٝ, زاض ايكؿا٤ ( 00)

 .76،77م  8999ٜ , ا٭ضزٕ, يٓؿط ٚ ايتٛظ

(03 ) OMC, services par secteur, services de distribution, 02,05,2006. 

اْعهاغات ايع١ٕٛ ع٢ً ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ايعطب١ٝ, ٚضق١ َكس١َ ٗ  ,ي٢ًٝ أٓس اـٛاد١ (14)

 .00, م 8999 ,ْٛؼ, تَٓتس٣ إقًُٝٞ

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/accountancy_f/accountancy_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/accountancy_f/accountancy_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/advertising_f/advertising_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/advertising_f/advertising_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/computer_f/computer_f.htm
http://www.omc.org/french/tratop_f/serv_f/legal_f/legal_f.htm
http://www.omc.org/french/tratop_f/serv_f/architecture_f/architecture_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop-f/serv-f/construction-f/construction-f.htm
http://www.wto.org/french/tratop-f/serv-f/education_f/education.htm.)
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 .087َكڀؿ٢ ضؾسٟ ؾٝش١, َطد  غابل, م ( 05)

يتشطٜط اـسَات إاي١ٝ, ١َُٛٓ ايتذاض٠  فايسٚي١ٝ َتعسز٠ ا٭ططا ١غ٣ًٛ ايعٓذلٟ, ا٫تؿاقٝ( 06)
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