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تحرير عبور الخدمات ورؤوس األموال في التشريعات 
 )التجربة األوروبية( الجمركية

 *د. محمود الصران   
 ممخصال

بتزايد النزعةة العالميةة ن ةو الةتالت التةدميجا مةن ال يا ةات ال ماحيةة  صةب  
لزامةةًا علةةد الةةدول التالةةائ ولةةو جزحيةةًائ عةةن تم ةةانتلا مةةن التقنيةةات الجمم يةةةئ  مةةا 

ال يا ةةةات الوةنيةةةئ وااصةةةة االقتصةةادية منلةةائ ا تةةةمام مجموعةةة مةةةن علةةد   ةةّتمي
 علد الم توى الدولا. اً وا ع تةبيقاً المفاهيم الجمم ية المةبقة 

مة  الميةول ال ماحيةة  اً  بيم  تعامضاً إن التأ يس لمناةق التبادل ال م يتعامض 
للةةّا الشةةأن الوةنيةةةئ األمةةم الةةّي يفّ ةةم تبّنةةا معاةةم االتفاقيةةات الدوليةةة  الناامةةة 

ّلةةكئ مةةن الملةةم لل ايةةة  فضةةًي عةةن اةةمًا شةةامًي ألي تةبيةةق للتقنيةةات ال ماحيةةة. 
عةدم اللجةوإ إلةد تةبيةةق نمةاّج  و صةي  جديةدة مةةن التقنيةات ال ماحيةةئ ب يةة عةةدم 

  مف تجمبة منةقة التبادل ال م عن  هدافلا األ ا ية. 
شةةةمةًا الزمةةةًائ  مي  يعةةةد  التشةةة  وتشةةةيم التجةةةامب الدوليةةةة فةةةا هةةةّا المضةةةمام إلةةةد  ن  

ئ لضةةمان التفعيةةل ال قيقةةا لمبةةد  ت ميةةم التبةةادالت التجاميةةةئ إّ إن    ول نةةغ ريةةم  ةةافا
الواق  العملا ملاإ ورنةا بم ةاوالت ال ةلةات الوةنيةة تبّنةا إجةماإاتئ ت ةت ّماحة  
ماتلفةئ رايتلا ال قيقة  ماية اقتصاد البيد. وهةّ  الم ةاوالت يةتم التصةدي للةا مةن 

 المؤ  ات القانونية القاحمة علد ضمان التفعيل ال قيقا لمبد   مية العبوم.  قبل
ولعةةل التجمبةةة األوموبيةةة فةةا هةةّا المضةةمام تبةةدو ماحةةدة ورنيةةةئ ااصةةة إّا مةةا 
ع فنا علد الب ث فةا اجتلةادات م  مةة العةدل األوموبيةة التةا ا ةتةاعت اةيل 

                                                 
*
 .جامعة دمشق - لية ال قوق  - مدمس فا ق م القانون العام 
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ئ وتلةةةك المتعلقةةةة بانتقةةةال العقةةةود الماضةةةية تةةةأمين فلةةةم جيةةةد ل ميةةةة عبةةةوم الاةةةدمات
مؤوس األمةةوال  و تةةداوللا. مةةن جانةةب تاةةم لةةم يتوقةةف جلةةد الم  مةةة عنةةد دما ةةة 
المبةةد ئ وبلةةومة مفلومةةغ مةةن النا يةةة القانونيةةةئ بةةل إنلةةا تابعةةت ب  لةةا فةةا دما ةةة مةةا 
يم ةةةةن  ن يةةةةمد علةةةةد هةةةةّا المبةةةةد  مةةةةن ا ةةةةت ناإات دعةةةةت إليلةةةةا ضةةةةمومات ماتلفةةةةة 

 الةبيعة. 
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Libéralisation Du Commerce Des Services Et Des 

Capitaux Dans Les Législations Douanières 

(Expérience Européenne) 
 

Dr. Mahmoud ALsarran
*

 

Résumé 
Avec la tendance mondiale croissante à éliminer 

progressivement l'adoption des politiques économiques 

protectionnistes, il devient absolument nécessaire pour les pays de 

renoncer, au moins partiellement, leur arsenal de techniques 

douanières. Les politiques nationales, en particulier économiques, 

devront désormais respecter une série de normes douanières 

généralisées sur l’échelle mondiale.  

L'établissement de zones de libre-échange est largement 

opposé aux tendances protectionnistes nationales, ce qui 

explique l'interdiction quasi-totale de toute application de 

techniques protectionnistes annoncée par la plupart des 

conventions internationales régissant cette question. En outre, 

afin de ne pas contourner la zone de libre-échange, il 

deviendrait important de limiter le recours à l’application de 

nouvelles formes de protectionnisme douanier. 

L'expérience internationale montre, effectivement, qu’il ne 

suffit pas de déréglementer pour libéraliser. En réalité, les 

tentatives des autorités nationales à adopter, sous divers prétextes,  

de  nouvelles formes de protectionnisme douanier ne cessent pas. 

Ces tentatives font toujours l'objet des études approfondies de la 

part des institutions juridiques, régionales ou internationales, afin 

de s'assurer qu'elles sont convenables aux exigences du principe de 

la libre circulation. 

 

À cet égard, l’expérience européenne semble riche et pionnière 

                                                 
* Maître de Conférences au Département de Droit Public - Faculté de Droit Université de 

Damas. 
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quand on  regarde de plus près  la jurisprudence  de la Cour 

Européenne de Justice. Ceci a permis, depuis longtemps,  de bien 

comprendre la notion de la liberté de prestation  des services et de 

circulation des capitaux. D'autre part, la Cour ne s'est pas bornée  à 

étudier le principe et sa mise en œuvre, mais elle a poursuivi ses 

recherches pour bien déterminer ses exceptions faites  par  

nécessités diverses. 
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 :مقدمةال
از زيةادة فةا  جةم التجةامة إلةد إنجة GATTبنلاية ال مب العالمية ال انية  عت ال ةات 

. Zone De Libre-Échange الدولية مشجعًة األةماف علد التأ يس لمناةق تبادل  ةم

 لم يا ةةات التةةدميجا عةةن التالةةاوبلةةدف إنجةةاح هةةّ  التجمبةةة دعةةت ال ةةات الشةةم اإ إلةةد 
  .Protectionnisteوتلك ال ماحية   Interventionnisteتداليةالوةنية ال

لتبادالت التجاميةة  جةم الزاويةة لميم تش ل مناةق التبادل ال م وما تقوم عليغ من ت 
فةا ئ ت ميةم التجةامة بةين الشةم اإيتةلب بةبيعة ال الئ تصادية. مشموع شما ة اق فا  ي

 Libéralisation Du Commerce Des ح تجامة البضاتدميجيًا ل اً المقام األولئ ت ميم 

Marchandises عبةةةةوم ت ميةةةةم ليتنةةةةاول ت ميةةةةمالتو ةةةةي  نةةةةةاق  علةةةةد  ن ي ةةةةتتب  ّلةةةةك 
فةا مم لةة  .)المةلةب األول  Libéraliser Le Commerce De Services الاةدمات

تةةأمين  فضةةل ا ةةتادام لةةم س و ت فيةةز نمةةو االقتصةةاد ال قةةةئ  و بةةالتوازي مةة  ّلةةكئ وب يةةة 
علةد   ّللةا إزالةة القيةود األمةم ي ةتلزم  Allocation Optimale du Capital1 المةال

بين الدول  Restrictions Aux Mouvements De Capitaux م ة مؤوس األموال 
 األةماف )المةلب ال انا .

علةةد  العمةةلهةةّ  النمةةاّج مةةن التعةةاون االقتصةةادي علةةد الم ةةتوى العملةةائ ت ةةتدعا 
  Restrictions ل  ش ال القيةود لئ بين الدول األعضاإئ االتدميج Abolitionاإلل اإ 

 ةةواإ تعلةةق األمةةم بةة جماإات  ومؤوس األمةةوال لةةاواموجالاةةدمات المفموضةةة علةةد داةةول 
ئ Pécuniaireئ ماليةة Administrativeّات ةبيعة قانونيةئ إدامية  Entravesمقيدة 

 تةةةةةةةةةةد ماديةةةةةةةةةةة  و  Contrôlesئ مقابيةةةةةةةةةةة Techniquesئ تقنيةةةةةةةةةةة Fiscalesضةةةةةةةةةةميبية 
physiques . 

                                                 
1Girerd Pascal, les aspects juridiques du traité Communauté européenne, L’Harmattan, 

1996, p 223. 
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 ئال ةةةومي منازعةةةات تتعلةةةق بتفعيةةةل مبةةةد  ت ميةةةم التجةةةامة عمومةةةاً  لةةةم يشةةةلد الواقةةة  القضةةةاحا
إقةةةةدام الةةةةمرم مةةةةن علةةةةد  وجةةةةغ الاصةةةةوتئ وت ميةةةةم عبةةةةوم الاةةةةدمات ومؤوس األمةةةةوال علةةةةد

 ة األايمة علةد إبةمام العديةد مةن اتفاقيةات الشةما ة االقتصةادية مة  العديةد مةنمدّ ال  ومات فا ال
ممةةةا يجعةةةل مةةةن الضةةةمومي العمةةةل علةةةد تةةةوفيم تةةةأةيم  الةةةدول والتجمعةةةات االقتصةةةادية ال بةةةمى.

ا النةوع مةن ال ا قانونا يؤمن فلمًا دقيقًا لم ةل هّة يجعلنةا الوضة  مصةةل ات والمبةادئ. ولعةل هّة
 Cour de Justice Européenne (CJCE)م  مةة العةدل األوموبيةة نميةل إلةد دما ةة تجمبةة 

 Œuvreمن االجتلاد القضةاحا  مميزاً  بمموم الزمنئ إم اً  والتا قدمتئ لمجالالماحدة فا هّا ا
Jurisprudentielle  ةةةةةم  بعةةةةةدم ان ةةةةةماف منةقةةةةةة التبةةةةةادل ال ةةةةةم األوموبةةةةةا عةةةةةن  هةةةةةدافلا 

 .  المم لة التا  م ت بقيام االت اد األوموبابتةوم التجمبة إلد  ومن  َم  ئ المبت اة
  :المطمب األول

 3لادماتمبد   مية عبوم  ا
Principe de la libre prestation de services  

 م ةةةة البضةةةاح  عبةةةم ال ةةةدود  مماقبةةةة فةةةايتم ةةةز الةةةدوم المحي ةةةا لةةةكدامات الجمم يةةةة 
Contrôle Des Mouvements Frontaliers De Marchandises التشميعات  وال تلتمئ

 Territoires Douaniersلشةة ل ال ةةافا بعبةةوم الاةةدمات للقةةاليم الجمم يةةة با الجمم يةةة
هميةة مةن  يةث األ هّا النوع من التجامة قد تجاوزئ فةا وقتنةا الةماهنئ ئ علمًا  ن  2ةالماتلف

Marchandises تلةةةةةك المتعلقةةةةةة بالبضةةةةةاح 
اليوم تم ةةةةةل تجةةةةةامة الاةةةةةدمات مةةةةةا يقةةةةةامب فةةةةة .3

فةةا البلةةدان  Produit National Brut (PNB)صةةافا النةةاتق القةةوما  بالمحةةة مةةن02ةةةةةال
هةةّا . Activitésوتشةةمل هةةّ  التجةةامة مجموعةةة وا ةةعة ومتنوعةةة مةةن النشةةاةات  ئالمتقدمةةة

قةاع الاةدمات المصةنفة متقدمةة التةوم ال مي  جدًا للتبادالت ضمن وتجدم اإلشامة إلد 
« Moderne»  المعلوماتيةةةةةةةةة Informatique ئ اإلل تمونيةةةةةةةةةÉlectronique ئ الم تبيةةةةةةةةة

                                                 
2BERR Jean-Claude, Plaidoyer pour un nouveau traitement des échanges internationaux, 

C.D.F.E., n° 2, 2ème trim. 1995, p. 4-10. 
3REBOUD, Louis, protection et libre-échange : à la recherche d’une nouvelle voie, la 

douane, revue française de finance publique, 1983, p17. 

https://www.google.com/search?q=PNB+produit+national+brut&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_lt-i7_bYAhXCQBQKHaMfDIQQkeECCCIoAA
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Bureautique ئ اللند ةةيةIngénierie  يةةةمئ وّلةةك فةةا مواجلةةةة الاةةدمات التةةةا وريمهةةا  
التةةةةةةةةةةأمين و ئ Banques قةةةةةةةةةةةاع البنةةةةةةةةةةوك  «Traditionnels»لةةةةةةةةةةا تقليديةةةةةةةةةةة توصةةةةةةةةةةف بأن  
Assurance ملن ال مة والProfessions Libérales. 

 تجةةةةةامة الاةةةةةدمات ال تةةةةةزال ف ةةةةةمة  دي ةةةةةةئ تمتلةةةةةك تقنيةةةةةات إن   3مةةةةةن الصةةةةةواب القةةةةةولو 
Mécanismes  الةةوم ال ةةات لم  ةة . وقةةد 4داحةةم ةةةومتهةةا فةةاGATTئ اً وا ةةع إ ةةلاماً  ئ

 ئ فةا الواقةة ئفةا تزايةةد النزعةة العالميةةة ن ةو إزالةةة  افةة  شةة ال القيةود  مةةام عبةوم الاةةدمات
تةلةةةةب األمةةةةم االنتاةةةةام  تةةةةد انعقةةةةاد المفاوضةةةةات متعةةةةددة األةةةةةماف لجولةةةةة األومرةةةةواي 

 Accord)متاصةت فةا تجةامة الاةدمات  GATTلل صول علد اتفاق دولا مشةابغ للةةة 

Général sur le Commerce des Services AGCS ou GATS). 

الةةّي يف ةةم م األمةة ئ ةةومية لةةم تتبلةةوم ف ةةمة تجةةامة الاةةدمات بعةةد بالشةة ل ال ةةافافةةا و 
ة علةد تةأةيم ف ةمة تجةامة معاييم وضوابة قانونيةة قةادم  لجلة تأمينتواض  الجلد القانونا 

توضةةي  مةةا يم ةةن  ن يشةة ل امقةةًا ل ميةةة عبةةوم الاةةدمات فةةا بدايةةًةئ ومةةن  ةةم  الاةةدامات
 مم لة ال قة.

إلةةد اتفاقيةةات ت ميةةم التجةةامة  مضةةةمين إلةةد المجةةوعضةةمن هةةّا الواقةة ئ نجةةد  نف ةةنا و 
ت ميةم  لمفلةومئ وما  انت قةد وفمتةغ مةن إةةام قةانونا ناةمي GATT إةام ال ات ضمن

ئ م ةةلةين الضةةوإ 5تجةةامة الاةةدماتئ والتجمبةةة األوموبيةةة المشةةتم ة الماحةةدة فةةا هةةّا المجةةال
جا اقتصةةةادية مشةةةموع شةةةما ة ضةةةمنت ميةةةم تجةةةامة الاةةةدمات وتليةةةات علةةةد ميمةةة   ئ نمةةةّو

وت ديةةةةةد  ئ)الفمع األول عبةةةةةوم البضةةةةةاح واضةةةةة  لمفلةةةةةوم  ميةةةةةة  م ةةةةةاولين تةةةةةأمين تعميةةةةةف
 .)الفمع ال انا مضمون هّ  ال مية 

                                                 
4CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économique, Paris, Ed. 

Dalloz, 2ème éd., 2005, p. 262. 
لك منّ   5 إنشاإ المجموعة األوموبية التجمبة األوموبية صا بة باع ةويل فا ت ميم التجامة البينية علد م توى القامةئ ّو
بالمنةقة األومبية للتبادل  مموماً  ، Communauté Européen du Charbon et de l’Acier(CECA)  م والصلبللف

 Union Douanière الجمم ا األوموبا فاالت اد، Association Européenne de Libre-échange (AELÉ) ال م

Européenne (UDE) وانتلاًإ بف مة االت اد األوموبا (UE) Européenne  Union . 
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 :الفرع األول
 :مفهوم حرية عبور الخدمات 
  Notion De Libre Circulation De Service 

ادماتةغئ بشة ل يملةك إيصةال  Prestataire الادمة مّزود مفلوم تجامة الادمات علد  ن   يقوم
 ومةن  َةم   .ئ إلد دولة ريم تلك التا يؤ ةس فيلةا مم ةز  عمالةغ Prestation Temporaire مؤقت

 بشةةة ل  ةةةم اةةةدماتلمتةةةأمين إم انيةةةة  ينمةةةّزودلل  ميةةةة عبةةةوم الاةةةدمات Principeمبةةةد   يضةةةمن
Librement  ًالادمةةة مةةن  للم ةةتفيد ّاتةةغ فةةا الوقةةت ويضةةمن. تمامةةاDestinataire ي لةةيس ئ الةّة
 Utiliser ا ةةةةةةةةتعمالو  Contracter ميةةةةةةةةة التعاقةةةةةةةةد ئ Consommateur اً م ةةةةةةةةتلل  بالضةةةةةةةةمومة

ا األايةةمعةةادًة مةةا و  مةةن دولةةةا ريةةم تلةةك التةةا يقةةيم فيلةةا.لةةغ الاةةدمات المقدمةةة  ال ةةق فةةا  يملةةك هةّة
القواعةد التةا  عةنئ مةن جلةةئ Droit D’obtenir Des Informations ال صةول علةد معلومةات

ئ ومةةن جلةةة Lieu D'établissementان تأ ةةيس نشةةاةغ م ةةالادمةةةئ  يةةًا  ةةان  مةةّزودياضةة  للةةا 
 .6فادة منلانوعية الادمات التا يم ن لغ اإل عن انيةئ 
 Professionsالملةةن ي ةةتبعد مبةةد   ميةةة عبةةوم الاةةدمات مةةن نةةةاق تةبيقةةغ بعةةض و 

الاةدمات المقدمةة ي ةتلدف  صةميًا  ومةن  َةم  ئ مماعاًة لاصوصيتلا Activitésوالنشاةات 
ئ مدفوع بمعزل عةن Effective و فعلا  Réelle قيقا  Rémunération فا مقابل  جم

 Donneur Duمةةان  الادمةةة  ي شةة ل مةةن  شةة ال االمتبةةاة  و التبعيةةة بةةين  ةةل مةةن 
Service  ومتلقيلاReceveur

7 . 
ةبيعةة النشةاةات الواجةب ت ميةم  GATSعلد الم توى التةبيقائ لةم ي ةدد اتفةاق الةةة 

 Franchissement Des ل ةدودل الادمةة عبةوم تشةتمةامقامبةة  تبّنةاوا تفةد بتجامتلةائ 

                                                 
6
MASSON Antoine, Manuels Larcier, Droit communautaire : Droit institutionnel et droit 

matériel, Théorie, exercices et éléments de méthodologie, Larcier, 2008, p 402-403. 
7CJCE, 5 octobre 1988, Udo Steymann contre Staatssecretaris van Justitie, C/ Pays-Bas, 

aff.196/87, Rec. 1988, p. 06159.  CJCE, 12 juillet 2001, B.S.M. Geraets-Smits contre 

Stichting Ziekenfonds et H.T.M. Peerbooms contre Stichting CZ Groep 

Zorgverzekeringen, C/ Pays-Bas, aff.157/99. Rec. 1999, p. I-5473. 

http://books.google.fr/books?q=+bibliogroup:%22Manuels+Larcier%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Frontières.  مةةن اةةيل وجلةةة الناةةم هةةّ ئ اضةةعت مجموعةةة مةةن النشةةاةات لقواعةةد الةةةة
GATS لم ةتفيد فةا دولةة فةادة مةن اةدمات دولةة منلائ علد  بيل الم ةال ال ال صةمئ اإل
لم تفيدين من دول ماتلفة ديم ادمة علد إقليم دولة تقدولا ئ اللاتفا التصال اال امى )

دمات بمنا ةةبة الوجةةود التجةةامي لنشةةاةات دولةةة مةةا علةةد الاةةالتةةزود بو  )اةةدمات  ةةيا ية ئ
الاةةدمات المقدمةةة مةةن قبةةل  شةةاات معينةةين  ئ و ايةةمًا دولةةة  اةةمى )اةةدمات بن يةةة  إقلةةيم

 .8دولة ما علد  قاليم دول متعددة )ادمات اال تشامات إلد  ينتمون
ن  ن ت ةةةون ةبيعةةةة النشةةةاةات المم ةةة7290مومةةةا لعةةةام  تفاقيةةةة ةةةددت افةةةا المقابةةةلئ 

 موضةةةوعًا لت ميةةةم العبةةةومئ والتةةةا تضةةةمنت بشةةة ل اةةةات تلةةةك ّات الةةةةاب  الصةةةناعا
Activités À Caractère Industriel و التجةامي  Commercialالنشةاةات ال مفيةة ئ 

Activités Artisanales والملن ال مة Professions Libérales
ا ال ياقئ ضمن هّ .9

 .تتم بةميقة  ي ةماالت اد األوموبا  بالادمات المقدمة ضمن نةاقفادة األفماد إ صب ت 
والملةةةةن  تلةةةةك المتعلقةةةةةئ بالفنةةةةادقئ  شةةةةملت هةةةةّ  الميةةةةزة مجموعةةةةة وا ةةةةعة مةةةةن الاةةةةدمات

والم اتةةب العقاميةةةئ و م اتةةب ال ةةفمئ و التوزيةة ئ و البنةةاإئ و ا ةةتحجام ال ةةياماتئ و المةةةاعمئ و 
م ات الاةةةةةةدمات المقدمةةةةةةة للشةةةةةةيضةةةةةةاف إلةةةةةةد مةةةةةةا  ةةةةةةبقئ  مما ةةةةةةز المياضةةةةةةية.الت ةةةةةةلية والو 
اةةدمات التصةةديق و ئ Gestionالت ةةييم و ئ Managementالمتعلقةةة بةةاإلدامة اال تشةةامات  

Certification الصةةةةةةةيانة و ئMaintenance الدعايةةةةةةةة و ئPublicité  واةةةةةةةدمات العمةةةةةةةيإ
 .Agents Commerciauxيين التجام 

 Intérêt Généralالنفة  العةام  عمليةة الت ميةم الاةدماتمن جانب تاةمئ ت ةت ند مةن 
Financiersالادمات المالية و  ئ Non Économiques ّات الةاب  ريم االقتصادي

ئ 10
ئ اةةةدمات النقةةةل Communications Électroniquesاةةةدمات االتصةةةال اإلل تمونةةةا و 

                                                 
 .GATSالمادة األولد من اتفاقية الةةة   8
 .7501من اتفاقية موما لعام  05المادة  9

تستممار ال تشمل حرية عبور الخدمات كل ما له عالقة بالبنوك، األرصدة، التأمين، التقاعد، صناديق اال إِذ    10

 وغيرها.
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Transport اةدمات المةةوان و ئ Portuaires التشة يلاةةدمات م اتةةب و ئ Agences De 

Travail Intérimaire،  الاةةةةةةةةةةدمات الصةةةةةةةةة يةئ الاةةةةةةةةةدمات ال ةةةةةةةةةمعية البصةةةةةةةةةةمية و
Audiovisuels بال ةةةةلةة العامةةةةة لنشةةةةاةات الممتبةةةةةة د الةةةةإ.  ةةةةّلك هةةةةو ال ةةةةال بالن ةةةةبة

Autorité Publique
Services Sociauxبعةض الاةدمات االجتماعيةة و  ،11

اةدمات و ئ 12
 Notaireبوا ةة ال اتب بالعةدل  الادمات المقدمةو ئ Sécurité Privéeاألمن الشاصا 

 .13الّين تتم ت ميتلم من قبل ال لةة العامة Huissiers De Justice الم ضمينو 
اإلقلةةيم علةةد   ميةةة عبةةوم الاةةدمات ينصةةب االهتمةةام فةةامةةن وجلةةة ناةةم ج مافيةةةئ ال 

 ماتلفةين مةين جمةم يينإقليبةل علةد ئ Territoire Douanier Interneالجمم ا الوةنا 
بةةاب  عةابم لل ةدود  Opération ئ بمعند ضمومة تمتة  العمليةةيتم عبوم الادمات بينلما

Caractère Transfrontalier
14
جين مةةن  ميةةة  ضةةمن هةةّا ال ةةياقو   . ن ةةون إزاإ نمةةّو

 مةةةةّزودينتقةةةل  ِإّْ ئ Activeت ميةةةم عبةةةةوم الاةةةدمات اإليجةةةةاباتقةةةديم الاةةةةدمات. مةةةن جلةةةةةئ 
ومن جلة  انيةئ ت ميةم عبةوم  ود بالادمة.إلتمام عملية التزّ قليم دولة  امى الادمة إلد إ

دولةةةة  اةةةمى مةةن الادمةةةة إلةةد  )المشةةةتمي  ينتقةةل الم ةةةتفيد ِإّْ  ئPassive الاةةدمات ال ةةةلبا
 .15للتزود بلا

                                                 
11CJCE, 31 mai 2001, Commission des Communautés européennes contre République 

italienne, aff. 283/99, Rec. 2001, p. I-4346. CJCE, 13 mai 1993, Adrianus Thijssen contre 

Controledienst voor de verzekeringen, C/ Belgique, aff. 42/92, Rec. 1993 page I-04047. CJCE, 

21 juin 1974, Jean Reyners contre État belge, C/ Belgique, aff. 2-74, Rec. 1974, p.00631. 

CJCE, 3 décembre 1974, Johannes Henricus Maria van Binsbergen contre Bestuur van de 

Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, C/ Pays-Bas, aff.33-74, Rec. 1974, p, 01299. 
تساعدة المقدمة لألشخاص معاية األطفال وال، ورعلى تسبيل الممال، الخدمات المتعلق بالتسكن االجتماعي 12

 المحتاجين.

13Directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, 

relative aux services dans le marché intérieur (JO. L 376 du 27.12.2006). 
14

MASSON Antoine, op.cit, p 404. 
15CJCE, 31 janvier 1984, Graziana Luisi et Giuseppe Carbone contre Ministero Del 

Tesoro, C/ Italie, aff. C-286/82, Rec. 377. CJCE, 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori 

Commercialisti Srl contre Giuseppe Calafiori, C/Italie, aff. 451/03, Rec. 2006, p. I-2941. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22Antoine+Masson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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 :الفرع الثاني
 :مضمون حرية عبور الخدمات 
  Contenu De Libre Circulation De Service 

  و إجةةةماإ  Discrimination  ةةةل تمييةةةز اً ي اةةةم مبةةةدحي GATSضةةةمن إةةةةام الةةةةة 
Mesure انةيقةةًا مةةن هةةّا الةةنتئ 16بةةين  ةةةماف االتفاقيةةة يعيةةق  ميةةة عبةةوم الاةةدمات 

الصةةمي  تعلةةدئ علةةد  ةةبيل الم ةةالئ الةةدول األعضةةاإ فةةا االت ةةاد األوموبةةا بالعمةةل علةةد 
 ية تقديم الادمات.لف مة  م  وال قيقاال امل  للتفعيلمعمقلة ال ّللا ال واجز إزالة  ش ال 

ال ةةمت علةةد جليةةًا يبةةدو ت ميةةم عبةةوم الاةةدماتئ مةةن دام ةةة التجمبةةة األوموبيةةة فةةا 
الادمة فا التأ ةيس لنشةاةغ علةد إقلةيم دولةة  مّزودنوعين من ال قوقئ بدايًةئ  ق تأمين 
 ممام ةةة نشةةاةغ الاةةدما فةةا غئ ومةةن  ةةم  قّةة والً )  Liberté d’Établissement عضةةو

 Libre ب ميةةةةةةة تامةةةةةةة Temporaireوالمؤقةةةةةةت  Transfrontalièreالعةةةةةةابم لل ةةةةةةدود 

Prestation de Services ( ًانيا  . 
 Liberté d’Établissement :ية التأسيس لمنشاط الخدميأواًل: حر 
م داحةة مم ةةزإنشةةاإ الادمةةة علةةد  مةةّزودقةةدمة  اللنشةةاة الاةةدم  ق فةةا التأ ةةيسالبةة ُيةةماد

s’installer durablement  ما لو لتقديم ادماتغ وممام ة نشاةغ علد إقليم دولة  امى 
État d’Origine ان فا بلد  األصلا 

17. 
التأ ةةةةةةيس  ّللةةةةةةا  شةةةةةةموةلي الاةةةةةةدمات مةةةةةةّزود ت ةةةةةةتلزم ممام ةةةةةةة هةةةةةةّ  ال ميةةةةةةة ا تةةةةةةمام

Conditions d’Établissement ا ةةةتيم لدولةةةة  فةةةا التشةةةميعات الوةنيةةةة المنصةةةوت
الوايفيةةةة ريةةم  بقةةةةاع النشةةاةاتتلةةك المتعلقةةة ئ ااصةةًة لةةةاالمةبقةةة علةةد مواةني دمةةةالا

Non Salariées  الشةةةةةم ات ن يت ةةةةةو وEntreprises ي ةةةةةت ند مةةةةةن ّلةةةةةكئ و  .وت ةةةةةييمها

                                                 
16CJCE, 3 octobre 2000, Procédure relative à une amende administrative infligée à Josef 

Corsten, aff. C-58/98, Rec. 2000. I-7919. 
17

 .7290من اتفاقية موما لعام  36المادة   
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 Autorité بممام ةةة ال ةةلةة العامةةةةالنشةةاةات الممتبةةةةئ ولةةو علةةد  ةةةبيل اال ةةت ناإئ 
Publique  18ممام ة هّ  ال ميةاامج نةاق التا هائ بةبيعة ال الئ. 

 Libre Prestation de Services  :حرية ممارسة النشاط الخدميثانيًا: 
دولةة عضةو فةا الادمة علد تقديم ادماتغ فا  مّزودقدمة تقديم الادمة تتضمن  مية 

ي ةةةةتلزم هةةةةّا النةةةةوع مةةةةن التجةةةةامةئ عنةةةةد و . ريةةةةم تلةةةةك التةةةةا يقةةةةيم فيلةةةةا   االقتصةةةةاديالتجّمةةةة
إلةد بلةد م ةتلم  لمةّزود الادمةة Déplacement Temporaire ؤقةتالضةمومةئ االنتقةال الم

Prestation À Distance عن بعد بتقديم الادماتاال تفاإ  و الادمة 
19. 

 Communauté المؤ  ةة للمجموعةة األومبيةة من  يث المبد ئ  اةمت اتفاقيةة مومةا

Européenne (CE)  ةةةةل  شةةةة ال القيةةةةود علةةةةد  ميةةةةة تقةةةةديم الاةةةةدمات ضةةةةمن نةةةةةاق 
ليلتةةزام بةةا تمام اضةةعت الةةدول األعضةةاإ فةةا الت تةةل االقتصةةادي  مةةن  َةةم  و  .20مجموعةةةال

ممام ة النشاة الادما بش ل  م غ فا وضمان  قّ  ئالادمة بتزويد الادمات مّزود  ق 
 علد اإلقليم الوةنا ل ل دولة.
ا يقودنةةا إلةةد القةةول بضةةمومة علةةد  المةبقةةة Discrimination  ّللةةا  شةة ال التمييةةزإل ةةاإ  هةّة

Nationalité المقيم اامج إقليم الدولةة ب ةبب جن ةيتغالادمة  مّزود
بةدومها الةدول األةةماف  .21

ن  انةت ريةم تمييزيةةئ التةا مةن شةأنلا  اةملةا لّ  إزالة القيودمدعوةئ  يضًائ إلد  تةأايم   و ئ وا 
فيلةةا  تقةةدمفةةا دولةةة عضةةو  متلاالتأ ةةيس لاةةدمي الاةةدمات علةةد مةةّزودتشةةجي  عةةدم  تةةد   و

   .22بصومة قانونية لاّاتت ادما
                                                 

 .7290من اتفاقية موما لعام  39المادة  18
فا ت ميم عبوم البضاح  ت ون هّ  األايمة ها من يعبم ال دودئ فا  ين  ن األمم ليس بّات ال لولة فيما   19

الادماتئ  يث يشتمة فا   يم من األ يان انتقال مزود الادمة إلد م ان اال تفادة منلا. من جلة يتعّلق بتجامة 
 انيةئ يم ن مي اة  ن القواعد الناامة لت ميم عبوم الادمات ها    ما تعقيدًا علد فمض  ن تقديم الادمة يعتمدئ 

 بالدمجة األولدئ علد المعمفة وعلد قدمات مزود الادمة وملاماتغ.
 .7501 من اتفاقية موما لعام 95 المادة 20

 7501 اتفاقية موما لعاممن  09 المادة  21

22CJCE, 4 octobre 1991, The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd 

contre Stephen Grogan et autres, C/ Ireland, aff. 159/90, Rec. 1991, p. I-4685. 
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 مجموعةة مةن الم ةاوالتب يةة ت ةليل ت ميةم تجةامة الاةدمات قامةت ا  ةبقئ م  فضًي ع
هّا الم عدئ  .Principe Du Pays D’origine (PPO)ما ي مد بمبد  بلد المنشأ  تبّناب

ّات  اةدمات هةا فةا معاملةاالقيود  مام  مية عبوم ال ريم الم تملئ يقوم علد ف مة  ن  
نيةةةة تشةةة ل جةةةزإًا مةةةن القواعةةةد القانو و  ،Caractère Bureaucratiqueاب  بيموقماةةةةا ةةةة

الادمةة فةا  مةّزودإاضةاع  جبئ يPPOب  ب الةة  ومن  ُم  الوةنية لدولة ا تيم الادمةئ 
يقةول الةدعاة إلةد و  للقواعد القانونية التا ت  م هّا الشةأن فةا بلةد  األصةلا.بلد ريم بلد  

مةةةة  مماعةةةةاة اصوصةةةةية بعةةةةض القواعةةةةد القانونيةةةةة الوةنيةةةةة مومة تةبيةةةةق هةةةةّا المبةةةةد  بضةةةة
العقةةةود و ئ Droit Du Travailل مجةةال ّات   ا ةةةية معينةةة  قةةوانين العمةةةالممتبةةةة ب

و قةةوق  Contrats Conclus avec les Consommateurs المبممةة مةة  الم ةةتلل ين
 .وريمها Droits De Propriété Intellectuelle المل ية الف مية

  فةا من التوّ ة تشميعات وةنية ت د   تبّنا لدول األعضاإ ال ق فالنب تامئ من جا
بضةمومات مل ةة فةا تتعلةق   ةباب قةد يجةد تبميةم  فةا . هةّا التقييةد ت ميم تجامة الاةدمات

يتضمن علد  بيل  .Raisons Impérieuses d’Intérêt Général  قيق الصال  العامت
Ordre Publicالناام العاممفلوم الم ال 

 ال  ينة ئSécurité Publique  ئ األمن العام23
  Sûretéالعامةةة والصةة ة Santé Publique

 ةةالئ ضةةمومة وهةةّا ي ةةتدعدئ بةبيعةةة ال .24
د الةةةّي يضةةةمن ت قيةةةق األهةةةداف واال تفةةةاإ بال ةةة فةةةا التقييةةةدهةةةّ  التشةةةميعات  عةةةدم تجةةةاوز

                                                 
23CJCE, 26 février 1991, Commission des Communautés européennes contre République 

italienne, C/ Italie, aff. 180/89, Rec. 1991, p. I-709 
يم ننا اإلشامة  يضًا إلد ضمومات ال فاا علد التوازن المالا ألنامة الضمان االجتماعائ اإلبقاإ علد معاية  24

 تللكئ مشموعية التبادالتئ م اف ة التلمب الضميبا والجمم ائ  ماية البيحةئ ص ية متوازنة للجمي ئ  ماية الم
 ال فاا علد ال موة الوةنية ورايات اجتماعية و قافية.  نام3

CJCE, 26 février 1991, Commission des Communautés européennes contre République 

italienne, C/ Italie, aff. C-180/89, Rec. 1991, p. I-709.  

CJCE, 4 décembre 1986, Commission des Communautés européennes contre République 

fédérale d'Allemagne, aff. 205/84, Rec. 1986, p. I-3755.  
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ن ت ةةةون ريةةةم اإلجةةةماإات المقيةةةدة لت ميةةةم عبةةةوم الاةةةدمات يجةةةب   بمعنةةةد  ن   المنشةةةودة.
Proportionnelleون بية  Nécessaireضمومية و ئ Non Discriminatoire تمييزية

25. 
 :المطمب الثاني

 :رؤوس األموالمبدأ حرية عبور  
Principe De La   Libre Circulation Des Capitaux 

تةل االقتصةادي الت  مؤوس األمةوال ضةمن عبةوممن  يث المبد ئ يتةلب تةأمين  ميةة 
 وت ةديد األمةوال  Mouvements انتقةال ّللةا فةا ة القيةود المفموّضةشة ال الوا ةد  اةمًا أل

Paiements
اقيةات المؤ  ةة االتفتتضمن النصوت الناامةة للةّا الشةأن فةا عادًة ما  .26

صةةما ًة إلالةةةام  «Sont Interdites»  م اةةوم)عبةةامة  للتجمعةةات االقتصةةادية ال بةةةمى
وبصةةةومة  Immédiatementنةةةا تفةةةا تةبيةةةق هةةةّا المبةةةد  بشةةة ل  ةةةال و  مشةةةتم ةاإلمادة ال
 .Manière Absolueمةلقة 

األ ةولئ  نفا االتفاقيات الدولية ال يعنائ بأي  ال مة ة اصم بإن ت ميس هّا المبد  
وتةبيقاتةةغ. علةةد األقةةل هةةّا هةةو ال ةةال علةةد  المبةةد  المعاهةةدات فةةا تفاصةةيلاةةوض هةةّ  

 ي تعميةةةف ل م ةةةةة  7501لةةةم تعةةةةة نصةةةوت اتفاقيةةةةة مومةةةا لعةةةةام  ِإّْ الم ةةةتوى األوموبةةةةائ 
م  مةة العةدل  مفةت  البةاب وا ةعًا  مةامةا ، Mouvements De Capitauxمؤوس األمةوال 

عمومةةةًائ يعتمةةةد تعميةةةف عبةةةوم لتقةةةديم اجتلاداتلةةةا فةةةا هةةةّا الاصةةةوت.  CJCEاألوموبيةةةة 
للةةّ  األمةةوالئ بمعنةةد  Finalité علةةد ال ايةةة  والوجلةةة النلاحيةةة لةةا و انتقالمؤوس األمةةوال 

Contrepartieيقوم علد ف مة المقابل  ن الت ييف القانونا للعملية 
27. 

ّات   Transactionانتقةال  عمليةةهةا م س المةال   م ةةب  ب الم  مة األوموبية و 
 مصةةةةةل ة  و ادمةةةةةةئ لي ةةةةةت عوضةةةةةًا عةةةةةن Caractère Autonomeةةةةةةاب  م ةةةةةتقل 

                                                 
25CJCE, 28 novembre 1978, Procédure pénale contre Michel Choquet, C/ Allemagne, 

aff. 16/78, Rec. 1978, p. 02293. 

26Art. 56 du traité de Rome 1957(ex- art. 73 B). 
27JUILLARD Patrick, La libre circulation des capitaux, DPCI, 1988, t. 14, n° 4, spéc. p.627 
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Prestation تموضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا جوهمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوةين  نلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاولئ Placement  و 
. وهةةّا يتضةةمن بةبيعةةة 28مةةن المةةال Montant جديةةد لمبلةة   Investissementا ةةت مام

ئ Immobiliers العقاميةة وتلةك Investissements Directs ال الئ اال ت مامات المباشةمة
 Comptes ةالجاميةة اتئ ال  ةةابOpérations Sur Titresالماليةةة معةةاميت األوماق 

Courants الوداح  ئDépôtsالقموض  ئPrêts المالا االحتمان Crédits Financiers
29. 

المنجةةز  Transfert de Valeurs ت ويةةل القةةيم الماليةةة د  علةةد الع ةةس مةةن ّلةةكئ يعةةو 
اميةةئ  مةا هةو ال ةال ة دفعةات جنزلةبم Transaction de Baseبتمةام الصةفقة األ ا ةية 

 Échange de لةةةةةدفعات المقدمةةةةةة ضةةةةةمن إةةةةةةام تبةةةةةادل البضةةةةةاح د الةةةةةإن ةةةةةبة بال

Marchandises، ا ةةتيم الاةةدمات Prestation de Services و عواحةةد م س المةةال  
Revenus de Capitaux

30. 
 :الفرع األول

 :مفهوم القيود عمى تحرير عبور رؤوس األموال
Notion Des Entraves À La Libre Circulation Des Capitaux 

ئ ّات الةبيعةةة اإلداميةةة لةةا لّ يعنةةد ت ميةةم عبةةوم مؤوس األمةةوال ريةةاب  شةة ال القيةةود 
 ،Monétaires نجةةةةةةةةةةةةةاز العمليةةةةةةةةةةةةةات النقديةةةةةةةةةةةةةةإل المعمقلةةةةةةةةةةةةةة و التشةةةةةةةةةةةةةميعية  التنايميةةةةةةةةةةةةةة

Financières Internationales والماليةةةة الدوليةةةة  Bancairesالبن يةةةة
31
رالبةةةًا مةةةا يتةةةمك  .

.  Restrictionت ديةةةد الميمةةة  األ ا ةةةية لمفلةةةوم القيةةةد  ملمةةةة Doctrine للفقةةةغالمشةةةمع 
   ةةم صةةعوبة. إنجةةاز العمليةةة مةةن راياتةةغ  و ت ةةام  جعةةل لةةّي ُيةةماد بلةةّا األايةةم العمةةل او 

                                                 
28CJCE, 22 juin 1999, ED Srl contre Italo Fenocchio, C/ Italie, aff. 412/97, Rec. 1999, I, p. 03845. 
29CJCE, 14 mars 2000, aff. C-54/99, Association Église de scientologie de Paris et Scientology International Reserves Trust contre 

République française, C/France, aff. 54/99, Rec. 2000, p. I-1335. CJCE, 4 juin 2002, Commission des Communautés européennes 

contre République portugaise, République française et Royaume de Belgique, aff. 367/98, Rec. 2002, p. I-4731.  CJCE, 4 juin 2002, 

Commission des Communautés européennes contre République française, aff. 483/99, Rec. 2002, p. I-4781. CJCE, 4 juin 2002, 

Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, C/ Belgique, aff. 503/99, Rec. 2002, p. I.4809. CJCE, 13 

mai 2003, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, C/ Espagne, C-463/00, Rec. 2003, p. I-4581. 

30CJCE, 31 janvier 1984, Graziana Luisi et Giuseppe Carbone contre Ministero Del 

Tesoro, C/ Italie, aff. C-286/82, Rec. 377. 
31KAUFFMANN Pascal, L'union monétaire européenne, Presses Universitaires de 

Bordeaux, Pessac, 2008, p 21. 

http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp00/aff/cp0014fr.htm
http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp00/aff/cp0014fr.htm
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-367/98&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-503/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-463/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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ح و ضةانتقال م س المةال بو  من لد  مض الواق  فا صومة يم ن تمجمتلا عهّ  الصعوبة و 
شةةةةةة لية  و  ئConditionsلشةةةةةةموة الماليةةةةةةة العمليةةةةةةة إاضةةةةةةاعفةةةةةةا صةةةةةةومة  و  ةئ اوصةةةةةةم 

Restrictives والتقييد Strictes  راية فا التشددموضوعيةئ 
32. 

 معندً  CJCEالةة  تعتمدئ 7501من اتفاقية موما لعام  05باال تناد إلد نت المادة و 
مفموضة الجماإات اإل يشمل ِإّْ لمفلوم القيود علد  مية  م ة مؤوس األموالئ وا عًا 

االقتماض  و  غ فامواةني تايّ ن إ باة و من  التا من شأنلا من قبل   د الشم اإ  لا لّ 
الّي جاإ بغ يتوقف ال ام  ال ئ من َ م  و  .33االت اداال ت مام فا دولة  امى عضو فا 

تلك ل بل يتعداها ليشم Discriminatoires  عند اإلجماإات الوةنية التمييزيةهّا المبد  
 .34 م ة مؤوس األموال Indûmentالتا تعيق بش ل ريم ميحم 

الةوةنا  التشةمي عاحقًا  مام  مية عبوم مؤوس األمةوال  د  ب  ب وجلة النام هّ ئ يع
 و م ةة ن  يةةازة عنةةد  Bonification d’Intérêts الفاحةةدة  ةةعم فضةةًي عةةنيفةةمض الةةّي 

فةةةا دولةةةة لةةةدى مؤ  ةةةة احتمانيةةةة بوا ةةةةة قةةةمض تةةةم اال تتةةةاب عليةةةغ امتي ةةةغ  و ت  ةةةينغ 
ئ فا الواق ئ عدم تشجي  المواةنين علد االقتماض مةن  امى. م ل هّا التشمي  من شأنغ

 .35مؤ  ات مالية متوةنة فا دولة شميك
س المةةال ت ميةةك م ل تةةمايتال صةةول علةةد  تعليةةقالم  مةةة   دانةةتمةةن جانةةب تاةةمئ 

  التمايت الم بقانية  ون إم م ت علد الع س من ّلكئ و  .36علد إنجاز ملمة معينة
Autorisation Préalable  األمةةةن العةةةام  و فةةةا  ةةةال و مبةةةممًا لضةةةمومات الناةةةام العةةةامئ

                                                 
32JUILLARD Patrick, Lecture critique des articles 73 B, 73 C et 73 D du traité de la 
Communauté européenne, in WEBER (dir), Währung und Wirtschaft Festschrift fûr Prof. 
Dr. Hugo J. Hahn zum 70 Gegurstag, Verlgsgeselschaft, Baden-Baden, 1998, p. 177. 
33CJCE, 14 octobre 1999, Sandoz GmbH contre Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, C/ Autriche, aff. 439/97, Rec. 1999 p. I-07041. 
34PARTSCH Philippe-Emmanuel, Libre circulation des capitaux : jurisprudence récente 
et perspective, Bruxelles, Journal des Tribunaux de Droit Européen, 1996, pp. 97. 
35CJCE, 14 décembre 1995, Peter Svensson et Lena Gustavsson contre Ministre du 
Logement et de l'Urbanisme, C/ Luxembourg, aff. 484/93, Rec. 1995, p. I-03955. 
36CJCE, 14 décembre 1995, Procédure pénale contre Lucas Emilio Sanz de Lera, 
Raimundo Díaz Jiménez et Figen Kapanoglu, C/ Espagne, affaires. jointes C-163/94, C-
165/94 et C-250/94, Rec. 1995 page I-04821. 
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ب ت ديةةةدًا دقيقةةةًا هةةةّا اال ةةةت ناإ يتةلّةةة . ريةةةم  ن  الم ةةةاس بةةةال قوق األ ا ةةةية فةةةا المجتمةةة 
  .37الشتماة ال صول علد تمايت م بقونوعيًا لةبيعة الاموف التا دعت 

لعديةةد مةةن االجتلةةادات باصةةوت ال ميةةات التةةا د الةةإهةةو ال ةةال بالن ةةبة تمامةةًا  مةةا 
 م اإلجةماإات الوةنيةة علةد  ميةة    صم فا CJCEيتم ز جلد الةةة  ت فللا اتفاقية مومائ

 ةةةون اإلجةةةماإات الوةنيةةةة ّات فةةةا الواقةةة ئ ال تلةةةتم الم  مةةةة ب  .38عبةةةوم مؤوس األمةةةوال
مةةوال الوةنيةةة  ةةد  ةةواإ علةةد مؤوس األ  ةةون اإلجةةماإ يةبةةق علةةد م الئ ف ةةةاب  تمييةةزي

مةن الضةمومي  .انتقاللاواألجنبية ال يعندئ بأي  ال من األ والئ رياب القيد علد  مية 
 داةةولبةميقةةة ريةةم عادلةةة فةةا  ميةةة تةةؤ م  ةةلبًا  لةةن ةةون هةةّ  اإلجةةماإات مةةن  التأ ةةد جةةّداً 

 شةةتماة ت ةةجيلاالم  مةةة   دانةةت وقةةد  .39مؤوس األمةةوال الاامجيةةة إلةةد األ ةةواق الوةنيةةة
 بالعملةةة Registre Foncier ال ةجل العقةامي فةةا Hypothèque العقةاميالةمهن  قيمةة

 جنبيةةةةة لتقلبةةةات  ةةةةعم الصةةةةمفاأل نةةةةغ ُيَعةةةمض  ةةةةاملا القةةةةموضإمةةةةن  يةةةةث الوةنيةةةة 
Fluctuations de Change

40
. 

 :الثانيالفرع 
 :تبرير بعض القيود عمى حرية عبور  رؤوس األموال

Justification Des Entraves  جلةةود ت ميةةم التجةةامة العالميةةة مةةن البةةديلا  ةةعا
ول إلةةةد مم لةةةة الت ميةةةم ال امةةةل والمةلةةةقئ ريةةةم  ن الواقةةة  العملةةةا يشةةةيم إلةةةد إم انيةةةة قبةةة

                                                 
37CJCE, Église de scientologie, op. cit.,. Voir aussi, CJCE, 14 février 1995, Procédures 
pénales contre Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado et Concepción Barbero Maestre, C/ 
Espagne, affaires jointes C-358/93 et C-416/93, Rec. 1995 page I-00361. 
38CJCE, 17 juin1987, Coöperatieve Melkproducentenbedrijven Noord-Nederland BA 
("Frico") et autres contre Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau, C/ Pays-Bas, 
Affaires jointes 424/85 et 425/85, Rec. 1987, p. 02755. 
39GNIMPIEBA TONNANG Édouard, Droit matériel et intégration sous-régionale en 
Afrique centrale (contribution a l’étude des mutations récentes du marché intérieur et du 
droit de la concurrence CEMAC), Thèse pour le diplôme de doctorat en droit et 
financement du développement, université de Nice- Sophia Antipolis, Institut du droit de 
la paix et du développement (IDPD), Mars 2004, p 188-189 
40CJCE, 16 mars 1999, Manfred Trummer et Peter Mayer, C/ Autriche, aff. 222/97, Rec. 
1999, p. I-01661. 
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مةةن م  مةة العةدل األوموبيةة  قبلةت بةغمةن ّلةك مةا و بعةض اال ةت ناإات فةا هةّا المجةال. 
هّا ما جةاإت يةغ اتفاقيةة و  مبممات تقوم علد   اس الضمومات المل ة والمصل ة العامة.

التةا قبلةت بةبعض اال ةت ناإات  55و تد  01فا نصوت موادها من  7501موما لعام 
  .41علد مبد  ت ميم عبوم مؤوس األموال

اةةامج  مةة  البلةةدان األاةةمىق معاةةم هةّة  اال ةةت ناإات بانتقةةال األمةةوال تتعلّةة ئبشةة ل جةةوهمي
 تبّنةاعلةد منة  ئ من جلةةئ 01لد من المادة . فا البدايةئ تنت الفقمة األو المجموعة األوموبية

المفموضةةة علةةةد  ي قيةةد جديةةدئ ومةةةن جلةةة  انيةةةةئ علةةد إم انيةةةة ال فةةاا علةةةد القيةةود الوةنيةةةة 
للدولةةةة اللجةةةوإ إلةةةد  مةةةن  َةةةم ئ. و 7551 ةةةانون األول مةةةن عةةةام  67 م ةةةة مؤوس األمةةةوال قبةةةل 

عنةدما ي ةون انتقةال األمةوال مةن  قيدًا علد ت ميم انتقال مؤوس األموال د  مشددة قد تعإجماإات 
تقةةةةديم الاةةةةدمات اال ةةةةت مامات المباشةةةةمة  و بب اً وممتبةةةةة يلةةةةا و إلدولةةةةة اةةةةامج االت ةةةةاد األوموبةةةةا 

ي يم ةن  ن يةبةةق التقةةديم لةم تتةةمك مجةااًل  01هّة  الصةةي ة المشةددة للمةةادة  .الماليةة لتوقيةت الةّة
 .42لفحة الم تلدفة بغ من مؤوس األموالا و  تد  ئفيغ القيد
عمةةةةةل االت ةةةةةاد  عنةةةةةدما مواجلةةةةةة صةةةةةعوبات  بيةةةةةمة فةةةةةالةةةةةد الم ةةةةةتوى االقتصةةةةةاديئ ع

 تبّنةائ مةن المقبةول Union économique et monétaire (UEM)االقتصادي  و المةالا
ّ  . هةة43ة مةةن الةةزمن ال تتجةةاوز   ةةد  قصةةد ال ةةتة  شةةلممةةد بعةةض اإلجةةماإات ال ماحيةةة

يشة ل ضة ةًا قويةًا علةد   ةواق  قد اإلجماإات تجد تبميمها فا  ون انتقال مؤوس األموال
ةةمِ  ؛Marchés des Changes التبةةادالت الماليةةة  اةيةةمة Perturbationsا يولةةد تقلبةةات م 

إم انيةة نا يم ن  ن نت اإلئ فا هّا الصددئ عةن ريم  ن   .44يصعب تيفا ت امها ال لبية
 م س المال. ت ديد المنشأ ال قيقا ل م ة جّداً  من الصعب ن  إ ِإّْ تةبيق هّا البند 

                                                 
41VERHOVEN Joe, Droit de la Communauté européenne, 2eme éd, Larcier, Bruxelles, 
2001, p 37. 
42Fiche pratique, la libre circulation des capitaux, l’observateur de Bruxelles, n° 40, 1er 
décembre 2000, p 2. 

 .7501 من اتفاقية موما لعام 05 المادة  43
44KOLLIAS Sotirios, La libre circulation des capitaux et l’introduction de l’euro, Bruxelles, Revue 

du Marché Unique Européen, 1998, p 41. 
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عةةةادًة مةةةا ت ةةةتفا الةةةدول ب م انيةةةة اتاةةةاّ إجةةةماإات لمواجلةةةة علةةةد الم ةةةتوى ال يا ةةةائ 
العيقةةةةةات عنةةةةد تافةةةةيض  مةةةةةا هةةةةو ال ةةةةال  ،Mesures Urgentes الاةةةةموف الةامحةةةةة

علةةةد دولةةةة  Embargo ئ  و  تةةةد عنةةةد فةةةمض  صةةةام اقتصةةةادياالقتصةةةادية مةةة  بلةةةد مةةةا
ئ مةن ةامحةةوالة يم ن  ن توصف بةالاةيمة  يا ودواف  ّلكئ أل باب  فضًي عن معينة.

 Gel de   تجميةةةد األمصةةةدةالمقبةةةول اتاةةةاّ إجةةةماإات وةنيةةةة تتصةةةف بالاصوصةةةية 

Capitaux  45 ين زوال المبمماتإلد ة معينة  و مدّ المالية لبلد ما. 
علةةد الم ةةتوى األوموبةةائ يم ةةن للةةدول األعضةةاإ فةةا االت ةةاد األوموبةةا اتاةةاّ بعةةض 

لةةةةا ل مايةةةةة بعةةةةض األهةةةةداف التةةةةا توصةةةةف بأن   قةةةةال مؤوس األمةةةةوالالقيةةةود علةةةةد  ميةةةةة انت
 Objectifs Légitimesمشموعة

هةّا ال ةق الممنةوح للةدول األعضةاإ  إن   قيقةئ فا ال .46
 .47ن اتفاقيةة مومةامة 93لمةادة بلةا ال ميةة ال املةة التةا جةاإت ال يتعامض البتة م  ف ةمة 

ماتلفةةة  Traitement Fiscal  ةفةالم لفون بضةةميبة مةةا يم ةةن إاضةةاعلم لمعاملةةة ضةةميب
 .48م س المةةال الم ةةت مم وجةةودم ةةان   وئ Résidenceم ةةان إقةةامتلم  ااةةتيفد لةةإناةةمًا 

التةةةا ال يم ةةةن اال ةةةت ناإ عنلةةةا  ّللةةةا  ّلةةةكئ يم ةةةن للةةةدول اتاةةةاّ اإلجةةةماإاتفضةةةًي عةةةن  
ئ وعلةد وجةغ الاصةوتئ الوةنيةة لقوانينلةا وتشةميعاتلا  Infraction لمواجلةة  ي ماالفةة

علةد المؤ  ةات   Contrôle Prudentiel تلةك المتعلقةة بالضةماحب  و بالمقابةة اال تمازيةة
Établissements Financiers  المالية

49. 
                                                 

 .7501 من اتفاقية موما لعام 55 المادة 45
 .7501ن اتفاقية موما لعام م 7 الفقمة، 05 المادة  46

47CJCE, Église de scientologie, op. cit.,. CJCE, 4 juin 2002, Commission des Communautés 

européennes contre République française, C/ France, aff. 483/99, Rec. 2002, p. I-4781. CJCE, 13 mai 

2003, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, C/ Espagne, C-

463/00, Rec. 2003, p. I-4581. 
48CJCE, 28 janvier 1992, Hanns-Martin Bachmann contre État belge, C/ Belgique, 
aff.204/90, Rec. 1992, p. I- 0249. 

المتعلقة بالداول  0222تّام لعام  02الصادمة بتاميخ  CE/122000/ توصية البملمان والمجلس األوموبا مقم 49
الصادمة  CE/2002/83إلد  وق المؤ  ات البن ية ونشاةلا.  نام  يضًا توصية البملمان والمجلس األوموبا مقم 

الناامة للتأمين علد ال ياة.   ّلك ال ال توصية البملمان والمجلس  0220تشمين ال انا من عام  9بتاميخ 
ن يق ما بين التشميعات الوةنية المتعلقة بالت 7211 زيمان لعام  00الصادمة بتاميخ  CEE/88/357 األوموبا مقم

 والقواعد الناامة للتأمين علد ال ياة والمقممة لنصوت ت لل ممام ة هّا النشاة وتقديم ادماتغ.

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-483/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-463/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-463/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2000/l_126/l_12620000526fr00010059.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0083:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0357:FR:NOT
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عةن   Déclarationق بالتصةمي إجةماإات تتعلّة تبّنةاب قلا فا   يضاً ت تفا الدول األعضاإ  
 و  تةةد الناةةام العةةام ئ Statistique ل ايةةات اال ةةتعيم اإلدامي واإل صةةاإ  م ةةة مؤوس األمةةوال

عةةن  تشةةتمة ال ةةةات الوةنيةةة االلتةةزام بالتصةةمي . ففةةا فمن ةةائ علةةد  ةةبيل الم ةةالئ واألمةةن العةةام
 À Destination ou en Provenance de l'Étranger غومنةة  إلةةد الاةةامجاألمةةوال الم ولةةة 

ا االلتةةةةزام التصةةةةمي  بةةةةو . 50مةةةةواللتفعيةةةةل مبةةةةد   ميةةةةة عبةةةةوم مؤوس األ  ّللةةةةا التنقيت يتضةةةةمن هةةةّة
 الشةي اتو  ،Pièces De Monnaie القةة  النقديةةو ئ Billets De Banque المتعلقة بةاألوماق النقديةة

Chèquesتجاميةةةةال األ ةةةنادو  ئ Effets De Commerce  اةابةةةات االعتمةةةاد ريةةةم الموةنةةةة و
Lettres De Crédit Non Domiciliéesاألوماق الماليةةة القابلةةة و  مجلولةةة المصةةدمئ ق ةةاحمو  ئ

هبو  للتداول فا شة ل  امةلئ  ةّلك هةو ال ةال بالن ةبة  وريمهةا.  Lingots d’Or  ةباحك الّة
فعاليةةةة المقابةةةة الضةةةميبة التةةةا مةةةن و  Évasion Fiscaleم اف ةةةة التلةةةمب الضةةةميبا د لةةةإ

 .51المقبول التّمع بلا علد هّا الصعيد
ال يم ن القبول بةالقيود علةد انتقةال األمةوال مةالم الوةنية  يًا  انت ةبيعة اإلجماإات و 

 من الضموميئ بدايًةئ التزام هّ  اإلجماإات بمبد  الن ةبية ِإّْ ت تمم مجموعة من الشموة. 
Proportionnalité لل فةةةةاا علةةةةةد  ضةةةةمومي اإلجةةةةماإ التقييةةةةدي  ةةةةون فضةةةةًي عةةةةن. هةةةةّا

إات  قةةل تقييةةدًا قةةادمة علةةد ت قيةةق إجةةما إم انيةةة اتاةةاّمةة  عةةدم  المصةةال  المةةماد  مايتلةةا
وعةدم  ئلةدف المنشةوديضاف إلد ّلك ضمومة ت قيةق هةّ  التةدابيم لل .غّات ال اية واللدف

  .52اس بمبد   مية عبوم مؤوس األموالالمبال ة فا الم 
لتةبيقةةةةغ  و ةبيعةةةة اإلجةةةماإ التقييةةةدي دومًا ملمةةةةًا فةةةا ت ديةةةد الاةةةموف المبةةةممة  ؤديتةةة
الم بق للقيام باال ت مامات علد إقليم بلد يجد تبميم  فةا ضةمومة  فةلب التمايت ئتفعيلغ

                                                 
 .Code des Douanes Français (CDF)من قانون الجمامك الفمن ا  333و  339ئ 333المواد  50

51MASSON Antoine, Manuels Larcier, Droit communautaire : Droit institutionnel et 
droit matériel, Théorie, exercices et éléments de méthodologie, Larcier, 2008, p 401. Voir 
aussi, SEPULCHRE Vincent, Droits de l'homme et libertés fondamentales en droit fiscal, 
Larcier, 2005, p 131. 
52CJCE, 16 mars 1999, Manfred Trummer et Peter Mayer, C/ Autriche, aff. 222/97, Rec. 
1999, p. I-01661. Voir aussi, CJCE, 1 juin 1999, Klaus Konle contre Republik Österreich, 
Aff. C-302/97, C/Autriche, Rec. 1999, p. I-03099. 
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 ف ن اشةتماة م ةل هةّا التةمايت يجةب  ال   من َ م  و واألمن العام.  الناام العامال فاا علد 
غ يجب  ن ي ون م ددًا فةا نةةاق ئ بل إن   ّللا ي ون عامًا ب يث يشمل  نواع اال ت مامات

التةا الاموف ةبيعة الضمومي  يضًا علم صا ب الشأن ب منو  ا ت مامات م ددة بّاتلا.
للةّ  اإلجةماإات والتةةدابيم  ن . فةا المقابةلئ ال يجةةوز ي ةون فيلةا ةلةب التةةمايت ضةمومياً 

 مصال  ورايات اقتصادية صمفة.تادم 
ميةة األ ا ةية تف ةيمًا ضةيقًا ب يةث ال يةتم اال ت ناإات علد هةّ  ال فا الواق ئ ت تلزم 

واألمةةةةةةةةةةةةةةن العةةةةةةةةةةةةةةام بةميقةةةةةةةةةةةةةةة   اديةةةةةةةةةةةةةةة ممات الناةةةةةةةةةةةةةةام العةةةةةةةةةةةةةةام ت ديةةةةةةةةةةةةةةد دوافةةةةةةةةةةةةةة  ومبةةةةةةةةةةةةةة
الت ةاد بملمةة المقابةة علةد تقةديم هةّا النةوع تقةوم مؤ  ةات ا  .Unilatéralementالةمف

المصةال  األ ا ةةية للمجتمةة   التلديةةد الةّي تتعةةمض لةةغمةن اال ةةت ناإاتئ إّ تف ةت مةةدى 
 .53لغ اةيم بالدمجة التا ت تدعا التدان   و قيقة  ئعلد  مض الواق 
 ميةة انتقةةال مؤوس األمةةوال   تشة ل القيةةود الم ةت ناة علةةديجةةب  اّل ئ لةا لّ  فةا األ ةةوال
 Restriction  و لقيةةد ُمقنةة  Discrimination Arbitraire ريةةم عةةادلو ةةيلًة لتمييةةز 

Déguisée. ال ةةةق فةةةا  مايةةةة  ئ علةةةد  ةةةبيل الم ةةةالئبمعنةةةد تاةةةمئ إن للةةةدول األعضةةةاإ
إجةةماإات ّات ةبيعةةة  تبّنةةاضةةميبا الةةوةنا شةةميةة  ال تقةةود هةةّ  ال مايةةة إلةةد نااملةةا ال

 .Mesures Protectionnistes  ماحية
 3الخاتمة

يقوم مفلوم تجامة الادمات علد  ن مّزود الادمة يملك إيصال ادماتغ إلد دولة ريم 
تفيد  ميةة ئ تأمين ادماتغ بش ل يضةمن للم ةمن َ م  ك التا يؤ س فيلا مم ز  عمالغ. و تل

التعاقد وا تعمال الاةدمات المقدمةة لةغ مةن دولةةا ريةم تلةك التةا يقةيم فيلةا. هةّا ولةم ي ةدد 
ةبيعةةة النشةةاةات الواجةةب ت ميةةم تجامتلةةائ ممةةا  ةةاعدئ بدمجةةة  بيةةمةئ  GATSاتفةةاق الةةةة 

علد ت ميم عبوم ادمات االتصال اللةاتفا الةدولائ الاةدمات  ةيا يةئ الاةدمات البن يةة 
ةبيعة النشاةات التا  7501تشامات. فا المقابلئ  ددت اتفاقية موما لعام وادمات اال 

                                                 
53

CJCE, CJCE, Église de scientologie, op. cit,. 
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مةةةن المم ةةةن  ن ت ةةةون موضةةةوعًا لت ميةةةم العبةةةومئ وقةةةد تضةةةمنت بشةةة ل اةةةات تلةةةك ّات 
الادمات  فضًي عنالنشاةات ال مفية والملن ال مة. هّا و الةاب  الصناعا  و التجاميئ 

اةةدمات و م ات  اال تشةةامات المتعلقةةة بةةاإلدامة والت ةةييمئ اةةدمات التصةةديقئ المقدمةةة للشةة
 الدعاية وادمات العميإ التجاميين.و الصيانةئ 

مبدحيًا علد  ام  ل إجماإ تمييزي يعيةق  ميةة عبةوم الاةدمات بةين  GATSتقوم الةة 
ية مةّزود  شة ال التمييةز المؤ  ةة علةد جن ةإلةد و ال ةال بالن ةبة  ةماف االتفاقيةئ  ما ه

الادمةةة  و تلةةك التةةا مةةن شةةأنلا  اةةم  و تةةأايم  و  تةةد عةةدم تشةةجي  مةةّزودي الاةةدمات 
يتمتةة  مةةّزود ب ةةق التأ ةةيس لنشةةاةغ  مةةن  َةةم  علةةد التأ ةةيس لاةةدماتلم فةةا دولةةة عضةةو. و 

الادمائ وضمان  قغ فا ممام ة هّا النشاة بش ل  م علةد اإلقلةيم الةوةنا ل ةل دولةة 
ا. وتأاةةّ  ميةةة تقةةديم الاةةدماتئ مةةن وجلةةة ناةةم ج مافيةةةئ  مةةا لةةو  ةةان فةةا بلةةد  األصةةل

 يث ينتقل مزود الادمة إلد إقليم دولة  اةمى  صومتينئ ت ميم عبوم الادمات اإليجابا
ت ميةةةم عبةةةوم الاةةةدمات ال ةةةلبا  يةةةث ينتقةةةل الم ةةةتفيد ئ و إلتمةةةام عمليةةةة التةةةزود بالادمةةةة

 )المشتمي  من الادمة إلد دولة  امى للتزود بلا.
فاقات الشما ة بعض اال ةت ناإات  عةدم ت ميةم عبةوم اةدمات النفة  العةام ّات تقبل ات

اةةةدمات م اتةةب التشةةة يل و اةةةدمات المةةوان ئ و اةةةدمات النقةةلئ و الةةةاب  ريةةةم االقتصةةاديئ 
بعةةض النشةةاةات الممتبةةةة بال ةةلةة العامةةة وبعةةض  فضةةًي عةةنوالاةةدمات الصةة ية. هةةّا 

ّنةةا تشةةميعات وةنيةةة ت ةةد مةةن التوّ ةة  الاةةدمات االجتماعيةةة. وتملةةك األةةةماف صةةي ية تب
فةةةا ت ميةةةم تجةةةامة الاةةةدمات أل ةةةباب تتعلةةةق بالصةةةال  العةةةام  الناةةةام العةةةامئ األمةةةن العةةةام 
والص ة العامة. م  مماعةاة عةدم تجةاوز هةّ  التشةميعات فةا التقييةد واال تفةاإ بال ةد الةّي 

ضمومية و و  يضمن ت قيق األهداف المنشودةئ ب يث ت ون هّ  اإلجماإات ريم تمييزيةئ
 ن بية.

مةةةةن جانةةةةةب تاةةةةمئ يقةةةةةوم ت ميةةةةةم عبةةةةوم مؤوس األمةةةةةوال علةةةةةد  اةةةةم  شةةةةة ال القيةةةةةود 
. ب يةث ي ةدو مةن الضةمومي ت ييةب  شة ال هاوت ةديد علد انتقال األموال ّللا المفموّضة 
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التنايميةةةة  و التشةةةميعية المعمقلةةةة إلنجةةةاز العمليةةةات و ّات الةبيعةةةة اإلداميةةةةئ  لةةةا لّ القيةةةود 
 ية والمالية الدولية. لم تلتم م  مة العدل األوموبية بضمومة  ةون اإلجةماإات النقديةئ البن

ألمةةوال الوةنيةةة الوةنيةةة ّات ةةةاب  تمييةةزيئ ف ونلةةا مةبقةةة علةةد  ةةد  ةةواإ علةةد مؤوس ا
ئ بةةأي  ةةال مةةن األ ةةوالئ ريةةاب القيةةود علةةد  ميةةة انتقاللةةا. فةةا  قيقةةة اواألجنبيةةة ال يعنةة

وريةةم عةةادل فةةا  ميةةة  اً  ةةلبي تةةأ يماً اإلجةةماإات ريةةم مةةؤ مة مةةن  ن ت ةةون هةةّ   األمةةمئ البةةد  
 داول مؤوس األموال الاامجية إلد األ واق الوةنية.

فةةةا المقابةةةلئ ال يم ةةةن القبةةةول بمبةةةد   ميةةةة عبةةةوم مؤوس األمةةةوال علةةةد إةيقةةةغ. فةةةا 
الواقةةة ئ يم ةةةةن القبةةةول بةةةةبعض اال ةةةت ناإات ت ةةةةت ّميعةةةة الضةةةةمومات المل ةةةة والمصةةةةل ة 

لةةك العامةة. إّ ت ملةك الةةدول تةبيةق إجةماإات مشةةددة تقيةد ت ميةم انتقةةال مؤوس األمةوالئ ّو
عنةةد مواجلةةة صةةعوبات  بيةةمة فةةا عمةةل االت ةةاد االقتصةةادي  و المةةالا. مةةن المقبةةول فةةا 

ا  ةبقئ ت ةتفا م ةع فضةيً ة قصيمة من الزمن. مدل االت تبّنا إجماإات  ماحية م ل هّ  ا
ة الاةموف الةامحةة  تافةيض العيقةات االقتصةادية الدول ب م انية اتااّ إجماإات لمواجلة

م  بلد مائ  و  تد عند فمض  صام اقتصادي علد دولة معينة. يم ةن التو ة  فةا هةّ 
المجال للقبول بأ باب ودواف   يا ة اةيمة وةامحةئ تبمم تبّنةا إجةماإات وةنيةة تتصةف 

 ين زوال المبةةممات.ة معينةةة  و إلةد  ةمةدّ الماليةةة لبلةد مةا ل بالاصوصةية  تجميةد األمصةدة
مًا ب قلا فا اعتماد إجماإات ال يم ن اال ت ناإ عنلةا و من جلة  انيةئ ت تفا األةماف د

مةن مماعةاة بعةض الضةوابة  بةد  ا الوةنية. فةا  ةل مةا  ةبق ّ ةم  الوانينلة قلمواجلة ماالف
م عةةدو والشةةموة  ةةااللتزام بمبةةد  الن ةةبيةئ ضةةمومة ال فةةاا علةةد المصةةال  المةةماد  مايتلةةائ 

ت قيةةق هةةّ  و ئ غّاتةة إم انيةةة اتاةةاّ إجةةماإات  قةةل تقييةةدًا قةةادمة علةةد ت قيةةق ال ايةةة واللةةدف
التةةةدابيم لللةةةدف المنشةةةود فعليةةةًا و اّل تشةةة ل اإلجةةةماإات و ةةةيلًة لتمييةةةز ريةةةم عةةةادل  و لقيةةةد 

 مقن .
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