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اإلطــار التنظيمــي املناســب هــو مفتــاح النجــاح لتحقيــق التحــول الرقمــي املســتدام 
ويقلــل إىل أدىن حــد مــن حــدوث عواقــب غــر مرغــوب فيهــا ابلنســبة هليــاكل الســوق 
واملســتهلكني علــى الســواء. ومــع تســارع وتــرة التحــول الرقمــي، يصبــح وضــع هنــج 

تنظيمــي فّعــال أمــراً أكثــر أمهيــة.
وأان واثقة من أن املبادئ التوجيهية املتعلقة أبفضل املمارسات والصادرة هذا العام 
عــن النــدوة العامليــة ملنظمــي االتصــاالت ستســاعد البلــدان علــى حتســني اســراتيجياهتا 
التنظيميــة للتعجيــل بتوفــر توصيليــة أكثــر مشــواًل. وســتؤدي املبــادئ التوجيهيــة أيضــاً، 
مثلمــا أدت يف الســنوات الســابقة، إىل تســهيل إجــراء مناقشــات ذات قيمــة عاليــة 

بشــأن مســتقبل األســواق والتنظيــم.

ظــل االحتــاد الــدويل لاتصــاالت علــى مــدى العشــرين ســنة املاضيــة حمفــًا للحــوار 
حــول  ذلــك،  وبعــد  واالتصــاالت،  املعلومــات  تكنولوجيــا  تطــور  حــول  العاملــي 
السياســات واللوائح الرقمية. وكانت املبادئ التوجيهية املتعلقة أبفضل املمارســات 
التنظيميــة والــي وضعهــا واعتمدهــا املنظمــون وواضعــو السياســات يف النــدوة العامليــة 
ملنظمــي االتصــاالت دليــًا يوجهنــا مجيعــاً يف التصــدي للتحــدايت ويف اختــاذ تدابــر 

جديــدة.
وهــذه النســخة الثامنــة عشــرة للمبــادئ التوجيهيــة هلــا بُعــد جمتمعــي، أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى، فقــد أعدهــا جمتمــع املنظمــني مــن أجــل جمتمــع املنظمــني، يف مجيــع 
املناطق ومجيع أحناء العامل. وأدعو املنظمني يف كل مكان إىل االســتفادة من املبادئ 
التوجيهيــة مــن أجــل اعتمــاد وتنفيــذ نـُُهــج متفــق عليهــا عامليــاً تكــون مناســبة لظروفهــم 

الوطنيــة واالســتفادة مــن التعــاون يف مجيــع اجملــاالت.
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تدعم التكنولوجيات الرقمية اآلن اقتصاداتنا وأسلوب معيشتنا – بل ومستقبلنا ذاته.

وحُتدث الرقمنة ثورة سريعة يف اإلنتاجية والتوظيف واملهارات واخلدمات واألسواق. فهي تغر وسائل اإلنتاج 
وطرائق التنفيذ وأساليب احلياة وأمناط االستهاك ونسيج الرابط االجتماعي. لقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليوم األساس لكل قطاع اقتصادي ودعامة ال غىن عنها ألداء األعمال التجارية والنمو الوطين. وهذا 
التغير عميق. ويعاجل التنظيم الرقمي التعاوين ما يكتنف هذا التغير من تعقيد وفرص من خال أطر سياساتية مرنة 

ومتكينية.

وقد أبرزت جائحة COVID-19 مدى أمهية النطاق العريض املوثوق به لألفراد والشركات. ويعد االستثمار يف 
نشر وحتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لنشر شبكات النطاق العريض فائقة السرعة لتلبية 
االحتياجات املستقبلية أمراً حيوايً لضمان النفاذ امليسور التكلفة وتوسيع نطاق الرقمنة من أجل الصاحل االجتماعي 

واالقتصادي.

وحنن، املنظمني املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2021، نقر أبنه ال يوجد خمطط واحد شامل 
التحدايت  مواجهة  عند  احمللية  الظروف  ستولِّدها  الرقمي  للتحول  التنظيمية  األمناط  وأبن  املمارسات  ألفضل 
اإلقليمية والعاملية. وتذكراً بسلسلة املبادئ التوجيهية املتعلقة أبفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي 
بة واملختربة،  االتصاالت منذ عام 2003 والي تتجّلى فيها املبادئ واخلربات التنظيمية الراسخة واملمارسات اجملرَّ

ينصب تركيزان على النـُُهج واألدوات اجلديدة واجلريئة والرائدة من أجل التنظيم الرقمي.

بتحديد وإقرار هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة أبفضل املمارسات التنظيمية ملواصلة وضع املعيار  ولقد قمنا معاً 
الذهيب للتنظيم الرقمي. وحنن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى لوضع هذه العناصر يف العمل لبناء الزخم الرقمي 

يف عقد العمل.
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I.  تحفيز آليات تمويل جديدة وفّعالة ومرنة من أجل البنية التحتية الرقمية والنفاذ    
   إليها واستعمالها  

تضخ احلكومة ودوائر الصناعة من القطاع اخلاص استثمارات كبرة لتحديث البىن التحتية الرقمية وتعزيز النفاذ 
للجميع، لتوفر إنرنت أكثر موثوقية ومرونة وعالية السعة للمنازل واملكاتب احلكومية والشركات. ومع ذلك، 

فإن حتقيق التوصيلية الشاملة يتطلب عوامل متكني جديدة ورؤية شاملة.

ويتمثل دور احلكومة يف متهيد الطريق هلذه االستثمارات ودعم إنشاء أسواق نشطة وتنافسية خلدمات النطاق 
العريض واخلدمات الرقمية ذات النظرة املستقبلية. ومن انحية أخرى، قد حيتاج املنظمون وواضعو السياسات إىل 

تبين هنج بديلة لتحفيز االستثمار يف املناطق غر التجارية أو املناطق الصعبة.

يمكن للسياسات واالستراتيجيات أن تحقق التأثير المضاعف للتكنولوجيا الرقمية من خالل توفير إمكانية 
التنبؤ  والتوجيه

تصميم اسراتيجية شاملة حتدد اخلطة طويلة األجل للتنمية الرقمية واالنتعاش االقتصادي، مبا يف ذلك تطوير البنية 	 
التحتية للنطاق العريض فائق السرعة مع املزج املناسب للنماذج والنهج لدعم توافر األلياف أبسعار معقولة على 

أوسع منطقة ممكنة.

إعادة النظر يف سياسات التوصيلية يف املناطق الريفية ملنح األولوية للتكنولوجيات واملشاريع الي تظهر االستدامة 	 
والكفاءة والتنفيذ السريع.

النظر يف اعتماد اسراتيجية شاملة للتحول الرقمي ودعمها بسياسات اجليل اجلديد لاقتصاد الرقمي مع الركيز 	 
على حتفيز آليات التمويل من أجل االبتكار وتنمية املهارات وتوفر فرص العمل وتطوير النظام اإليكولوجي 

للشركات الناشئة والصغرة واملتوسطة )SME( من خال آليات تنفيذ وأهداف ملموسة.

الخنراط يف التعاون والتنسيق على مستوى احلكومة أبكملها وعلى املستوى الوطين واحمللي لزايدة التآزر وجتميع 	 
األموال، ومعاجلة األولوايت االجتماعية واالقتصادية، ال سيما بني وزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واالقتصاد/املالية والتخطيط ولكن أيضاً الوزارات األخرى )على سبيل املثال التعليم، والصحة، والزراعة، والنقل، 
املتعددين يشمل  والطاقة، وما إىل ذلك( ومع السلطات احمللية، وإطاق حوار سياسايت ألصحاب املصلحة 

القطاعني العام واخلاص واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية واجملتمع املدين.

االستثمار هو حجر الزاوية في التحول الرقمي

تصميم احلوافز والفرص للتمويل املختلط من القطاعني العام واخلاص والشراكات بينهما يف البىن التحتية للنطاق 	 
العريض عايل السعة، والنظر يف تقدمي اإلعاانت احلكومية الذكية لدعم النشر على املدى القريب

تشجيع اإلنفاق العام على البنية التحتية األساسية، مثل الطاقة والنقل، والي متثل تكلفة كبرة يف توفر النطاق 	 
العريض.

تعزيز االستثمارات املستدامة واملراعية للبيئة لتسريع وترة التقدم يف حتقيق خطة 2030.	 
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األدوات التنظيمية المتاحة لسد فجوة التمويل والفجوة المالية في األسواق الرقمية

لتوسيع نطاق 	  احلالية   )USAF( الشامل الشاملة والنفاذ  الفّعال واملسؤول من صناديق اخلدمة  اإلنفاق  ضمان 
الرقمية لتصل إىل اجملتمعات احملرومة والشحيحة اخلدمات. وميكن أن تدعم األشكال اجلديدة من  التوصيلية 
البنية التحتية الرقمية، مثل صناديق البىن التحتية وصناديق االبتكار، عرب القطاعات  الصناديق الوطنية تطوير 

االقتصادية.

دعم األدوات املالية املبتكرة وإنشاء حوافز مستهدفة للوكاء االقتصاديني التقليديني واجلدد يف جمال نشر البىن 	 
التحتية مع الركيز على املناطق شحيحة اخلدمات، مثل املنح املختلطة وخطط الضمان لتوفر حلول مصممة 

حسب احلاجة.

عزيز النظم اإليكولوجية احمللية لابتكار وتقدمي احلوافز ملشاركة املشغلني الصغار واجملتمعيني يف نشر شبكات ريفية 	 
منخفضة التكلفة، مبا يف ذلك تدابر حمددة ملنح الراخيص، والنفاذ إىل البنية التحتية الرئيسية والتمويل، وبرامج 

تعزيز التغطية االجتماعية.

الضرييب 	  اخلصم  أو  الضريبية  احلوافز  ذلك  يف  مبا  الرقمي،  االقتصاد  لتعزيز  سليمة  ضريبية  اسراتيجية  تنفيذ 
املعلومات  تكنولوجيا  معدات  مثل  امللموسة  امللموسة وغر  التحتية، واألصول  البىن  اجلديدة يف  لاستثمارات 

واالتصاالت والربجميات، وإلغاء الضرائب اخلاصة ابلقطاع على اخلدمات واألجهزة واملعدات الرقمية.

ضرورة التركيز الشديد على تنفيذ السياسات لضمان تحقيق األثر

اعتماد تدابر سياساتية وتنظيمية لتوفر األجهزة واخلدمات الرقمية أبسعار معقولة، مبا يف ذلك من خال توصيل 	 
املدارس واملكاتب احلكومية احمللية واملراكز الصحية؛ النفاذ املدعوم إىل اإلنرنت وخطط ملكية األجهزة الرقمية، 

وإنشاء تطبيقات احلكومة اإللكرونية وتعزيز احملتوى الرقمي احمللي.

تصميم وتنفيذ إنشاء الطلب على خدمات النطاق العريض وبرامج حمو األمية الرقمية، مبا يف ذلك الركيز على 	 
النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات املهمشة.

األسس التنظيمية ال تزال سارية

اعتماد سياسات وإجراءات مبسطة للتنظيم ومنح الراخيص وخفض الرسوم التنظيمية وأعباء استخراج الراخيص 	 
املرهقة، مما يسهل على الشركات االستثمار وتوفر فرص العمل وتنمية االقتصاد.

النظر يف اعتماد ضوابط رسوم قائمة على التكلفة ُتطبق على املشغلني ذوي القوة السوقية لضمان قدرهتم على 	 
تغطية تكاليف استثماراهتم يف املناطق الريفية واملناطق شحيحة اخلدمات.

االستفادة من اسراتيجيات التشارك يف البىن التحتية خلفض تكلفة نشر البىن التحتية وتوفر اخلدمات، على 	 
النحو احملدد يف املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2008.
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COVID وضع نماذج تنظيمية أولية للعالم الرقمي ما بعد جائحة  .II

حيتاج العامل الرقمي ما بعد جائحة COVID إىل طريقة جديدة للتنظيم. قد تكون هناك حاجة إىل نـُُهج جديدة 
لتعزيز التبصر التنظيمي، وتسخر البياانت لتوجيه التدخات وتوفر مساحة للمنظمني والصناعة للتجريب معاً. 
وهذا أمر أساسي يف إجياد حلول سوقية للتحدايت اجلديدة حيث تستمر التكنولوجيات ومناذج األعمال واجلهات 
الفاعلة اجلديدة يف اختبار النماذج التنظيمية احلالية. وستعمل هذه النـُُهج اجلديدة على بناء حلول سليمة حتمي 

املستهلكني وتشجع يف الوقت نفسه منو السوق واالبتكار.

أدوات تنظيمية مبتكرة يمكنها إطالق العنان لقدرات التكنولوجيات الجديدة والناشئة

االلتزام بتبين األطر التنظيمية متعددة األساليب الي متكن من تطوير التكنولوجيات ومناذج األعمال الناشئة. 	 
وميكن جملموعة من أمناط التنظيم املشرك والتنظيم الذايت أن تسمح ملطوري التكنولوجيا ومورديها ابالستجابة 
بسرعة أثناء األزمات دون احلاجة إىل تغيرات تشريعية طارئة، ويف األوقات العادية، تتيح نشر الشبكة بشكل 

أسرع وأكثر كفاءة بتكلفة أقل للمستهلكني وشركات األعمال.

توسيع نطاق النهج الاحق للتنظيم واملنافسة يف األسواق الرقمية وحيث ميكن للسوق أن حتافظ عليه، وتعزيز 	 
املنافسة يف البنية التحتية لشبكات النطاق العريض، ابإلضافة إىل املنافسة على اخلدمات القائمة على النفاذ 

والتشارك يف البنية التحتية.

تعزيز االبتكار يف اجملاالت الناشئة بتوفر مساحة آمنة للتجارب التنظيمية، مثل منصات اختبار االبتكارات ومنصات 	 
التجارب التنظيمية كي يتسىن صقل مناذج األعمال اجلديدة وتعزيز قدرة شبكات وخدمات املستقبل على الصمود.

السماح بتوسيع األطر القانونية لألنظمة التجريبية لابتكار الرقمي ابستخدام منصات التجارب التنظيمية 	 
والرقابة.  احلكومية  واخلدمات  والتجارة  املالية  والشؤون  والزراعة  والنقل  الطب  مثل  متعددة،  لقطاعات 
إىل  الوصول  قبل  وتطبيقاهتا  الناشئة  للتكنولوجيات  وسليم  آمن  اختبار  إبجراء  األنظمة  هذه  وستسمح 
العصبية،  والتكنولوجيا  الضخمة،  والبياانت  الكتل،  وسلسلة  االصطناعي،  الذكاء  )مثل  األسواق 
والتكنولوجيات الكمومية، والواقع االفراضي(. ومن شأن هذه التدابر أن تسهل التحول الرقمي وتساعد 

على مواجهة التحدايت وحاالت الطوارئ اجلديدة.
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االبتكار في مجال استعمال الطيف أمر أساسي للمستقبل الرقمي

ميكن أن يكون لوضع السياسات الي تضمن كفاءة استعمال الطيف من خال التسعر املعتدل وإعطاء األولوية 	 
لتوسيع الشبكات على تعظيم اإليرادات للحكومة أتثر إجيايب كبر على االقتصاد الرقمي، واالستثمار يف البنية 
التحتية، وجلب الفوائد إىل املناطق النائية أو األكثر حرماانً، وال سيما يف سياق التكنولوجيات الناشئة )مثل 

،))IoT( تكنولوجيا اجليل اخلامس وإنرنت األشياء

اعتماد هنج متعدد األوجه لتحرير طيف إضايف يف النطاقات املنخفضة واملتوسطة والعالية جملموعة متنوعة من 	 
خطط األعمال لتلبية احلاجة إىل سعة شبكية إضافية بنجاح مع مواجهة حمدودية موارد الطيف، مبا يف ذلك حترير 

الطيف إلنشاء الشبكات اجملتمعية بشكل حمايد تكنولوجياً.

متكني استعمال أكثر كفاءة للطيف من خال املوازنة بني االستخدامات املرخصة وغر املرخصة والنظر يف قواعد 	 
لتقدمي خدمات  للمبتكرين  الفرصة  GHz 6 إلاتحة  النطاق  إىل  املرخص  العريض غر  النطاق  لتوسيع  جديدة 
جديدة ومتقدمة، مثل اجليل التايل من التكنولوجيا Wi-Fi )أي، Wi-Fi 6(، مع ضمان استمرار ازدهار العمليات 

احلالية املرخصة يف هذا النطاق.

املرخصني 	  وغر  املرخصني  للمشغلني  ميكن  حبيث  اجلديدة  للتكنولوجيات  جتريبية  منصات  إبعداد  السماح 
واألطراف الفاعلة يف الصناعة النفاذ إىل البنية التحتية املتاحة لتجربة حاالت االستعمال اخلاصة هبم )مبا يف ذلك 

تكنولوجيا اجليل اخلامس وإنرنت األشياء(.

البيانات هي الحل الناجع للتنظيم الرقمي

تنفيذ 	  ومراقبة  التنظيمية،  والرؤية  التنظيمي  القرار  صنع  عملية  لتنوير  البياانت  وحتليات  البحث  قدرات  بناء 
السياسات وحتديد القضااي التنظيمية الناشئة فيما يتعلق بتطورات الصناعة واملستهلكني والسوق.

اعتماد أدوات تعتمد على البياانت يف صنع القرار )مبا يف ذلك البياانت الضخمة وأنظمة البياانت املفتوحة(، 	 
وأدوات تعلم اآللة واملنصات اإللكرونية، مبا يف ذلك أنظمة املعلومات اجلغرافية الوطنية لتحديد املناطق البيضاء 

والرمادية وتنسيق نشر البىن التحتية الرقمية والتشارك فيها، مثل أنظمة رسم اخلرائط للبنية التحتية الوطنية.

التأكد من متكني اهليئات التنظيمية من مجع البياانت ذات الصلة من اجلهات الفاعلة يف السوق وأن تكون لديها 	 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أسواق  يف  احملددة  اإلخفاقات  ملعاجلة  تنظيمية  أدوات  تطوير  على  القدرة 

واألسواق الرقمية.  

6



7

III.  قيادة تحويلية إلطالق قدرات التكنولوجيات ونماذج األعمال الناشئة

إن التطورات التكنولوجية واالضطراابت االقتصادية يف أعقاب األزمة العاملية من جراء جائحة فروس كوروان 
التحتية  للبنية  املتاح  التمويل  وندرة  االستثمار  ثغرات  وتؤدي  العامة.  ابلسياسات  املتعلقة  األوضاع  على  تؤثر 
احلدود  يتجاوز  مبا  التنظيمية  واألطر  العامة  السياسة  أطر  استعراض  إىل  احلاجة  اشتداد  إىل  الرقمية  واخلدمات 
أو القطاعات الوطنية. وقد سلطت جائحة COVID-19 الضوء على احلاجة إىل إجراءات وقيادات تنظيمية مرنة 

سريعة االستجابة.

حتمل السياسات الرقمية والتنظيم الرقمي وعداً ثاثي األبعاد - كأداة لقيادة التحول الرقمي لاقتصاد؛ وكإطار 
القضااي  بشأن  احلدود  عرب  والتنسيق  للتعاون  وكواجهة  التنظيمية؛  واإلدارة  التنظيمية  للهيئات  الرقمي  للتحول 

الشائكة املتعلقة ابألسواق الرقمية.

وسوف تتأصل القيادة التحويلية يف نـُُهج جديدة ومنقحة للتنظيم الرقمي والتعاوين.

الهيئات التنظيمية وصانعو السياسات هم البناة الرئيسيون للتحول الرقمي

التزود خبرائط طريق تنظيمية واضحة وطموحة ولكن قابلة للتنفيذ، مع دمج منظور اسراتيجي متوسط املدى فيما 	 
يتعلق بتطوير السوق الرقمية الواسعة. وال بد أن حتدد خرائط الطريق األولوايت واملسؤوليات وحتدد أهدافاً قابلة 
للقياس ومقاييس لألسواق واهليئة التنظيمية. ويتطلب تنفيذها التنسيق بني الوكاالت احلكومية ومع أصحاب 

املصلحة من القطاع اخلاص.

تكييف هياكل اإلدارة التنظيمية حسب الوالايت الرقمية اجلديدة، ومتكني هيئات التنظيم من التأكد من أهنا 	 
جمهزة بشكل كاف للتعامل مع القضااي القدمية واجلديدة وحتديد آليات التنسيق والتعاون بني الوكاالت احلكومية 

للسماح بتجميع املوارد واخلربات.

ضمان مشاركة هيئات التنظيم يف املبادرات التشريعية الي هلا أتثر على القطاع حبسب واليتها وضمن اختصاصاهتا.	 

تطوير الدور االستشاري هليئات التنظيم عرب القطاعات جتاه الصناعة واملواطنني، وحتديداً من خال االخنراط يف 	 
مبادرات جديدة مثل خمتربات االبتكار الي تساعد الشركات املبتدئة على النمو والعمل معاً، وخطط اإلرشاد 

الرقمي، وبرامج البحوث.
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الحاجة إلى تحول في النموذج التنظيمي لجلب المكاسب الرقمية للجميع

املشاركة 	  دمج  من خال  التعاوين  التنظيم  ممارسات  وتنفيذ  تصميم  يف  النتائج  على  والركيز  املساءلة،  ترسيخ 
املنتظمة والشفافة ألصحاب املصلحة وبناء شراكات تنظيمية جديدة، مبا يف ذلك لإلشراف على تطوير قواعد 

ممارسات طوعية للمنصات الرقمية.

تعزيز املرونة والشفافية التنظيمية من خال توفر أساس منطقي واضح للجمهور عن كيفية وسبب اختاذ القرارات 	 
التنظيمية؛ ورصد وتنفيذ القواعد واملبادئ التوجيهية مع أصحاب املصلحة.

تعزيز تصميم التنظيم وإدارته وفعاليته، وإزالة التنظيم من اجملاالت الي مل تعد تتطلب رقابة تنظيمية مكثفة وإعادة 	 
تشكيل القدرات التنظيمية ملعاجلة الثغرات واجملاالت اجلديدة.

الركيز على  الدويل واإلقليمي مع  التعاون  آليات  إدخال  فإن  للحدود،  العابرة  الرقمي  االقتصاد  لطبيعة  ونظراً 
للجيل  والضرائب سيسمح  األشياء  وإنرنت  البياانت  الرقمية ومحاية  ابلتجارة  املتعلقة  الشائكة  القضااي  معاجلة 

اخلامس من التنظيم التعاوين )G5( املمتد عرب املناطق اجلغرافية واألسواق من تسهيل التعاون عرب احلدود.

لهيئات التنظيم الوطنية وواضعي السياسات الوطنيين دور على الصعيد الدولي

املصلحة 	  ألصحاب  الدويل  اجملتمع  مع  وثيق  بشكل  والعمل  والدولية  الوطنية  املشاركة  اسراتيجيات  تكثيف 
النظام  يف  للحدود  العابرة  القضااي  بشأن  األخرى  واألجنبية  الوطنية  التنظيمية  اهليئات  مع  وكذلك  املتعددين 

اإليكولوجي الرقمي.

التعاون وبناء فهم مشرك على املستوى الدويل بشأن القضااي احمليطة ابلسلوكيات املناهضة للمنافسة يف االقتصاد 	 
الرقمي وااللتقاء عند مستوى معني من التنسيق اإلقليمي يف ضوء قيادة االبتكار واالستثمار يف اجملال الرقمي.

تشجيع التعاون اإلقليمي والدويل بشأن خصوصية البياانت ومبادرات األمن السيرباين لتبسيط املزج بني قواعد 	 
وممارسات خصوصية البياانت واألمن السيرباين يف معاير وقوانني إقليمية أو عاملية مشركة والسماح ابلتدفق احلر 

للبياانت والتجارة الرقمية.

البياانت والقيود 	  للتأكد من أن متطلبات توطني  البياانت عرب احلدود  التعاون الدويل بشأن تدفقات  تكثيف 
تتداخل بشكل غر مائم مع االتصاالت عرب احلدود  البياانت عرب احلدود ال  املفروضة على تدفق  األخرى 
والفوائد االقتصادية واجملتمعية الي متكن شبكات البياانت العاملية من حتقيقها وأهنا ال تتسبب يف احلد األدىن من 

تقييد التجارة مع تعزيز الثقة، يف الوقت نفسه.
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