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 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم

 تحت عنوان:

 

 الجزائريالمصرفي  قطاعلتحرير تجارة الخدمات المالية على الاآلثار المحتملة 

 ( GATS) الخدمات في تجارةلوفقا لالتفاقية العامة ل

 

  :تحت إشراف                                              :من إعداد الطالب

 كمال  موسىبن / د .أ                                                     يايسي لياس

 :أعضاء لجنة المناقشة

 الهادي          رئيسا خالدي :األستاذ الدكتور  -

 بن موسى كمال        مشرفا :األستاذ الدكتور  -

 عدلي زهير            عضوا :األستاذ الدكتور  -

 فارس فضيل                   عضوا: الدكتور  -

 موسى                عضوا         سعداوي: الدكتور  -

 عضوا          أوكيل نسيمة               : ةالدكتور  -

 

 1021/1023:السنة الجامعية



 شكر و تقدير

 

أشكر هللا الذي ال إله إال هو على جليل نعمه و عظيم فضله، إذ أتاح لي إنجاز هذا العمل و رزقني القدرة 

.على تجاوز الصعاب التي واجهتني، فله الحمد و الشكر  

 

إلى من كان المساعد في انجاز هذا البحث و تقويمه األستاذ الدكتور كمال بن موسى  أتقدم بجزيل الشكر

كان يمدني بالقوة الالزمة و النصائح القيمة، و أنا على الذي تكرم بقبول اإلشراف على هذا البحث، و 

مح، لذلك قناعة تامة بأنه لن يكفيني توظيف عبارات الشكر و العرفان نظرا لكل ما أبداه من صبر و تسا

  .فإني أسأل هللا أن يثيبه خير الثواب

 

قراءة األطروحة و مناقشتها، وعلى  ةكما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرين على تحملهم مشاق

. توجيهاتهم و تصويباتهم  

 

وم كلية العلوم االقتصادية، العلكما ال يفوتني أن أتقدم بخالص التقدير و االحترام إلى كل أساتذة و عمال 

، كما أشكر كل من ساعدني و شجعني على إكمال هذا  -3-بجامعة الجزائر  التجارية وعلوم التسيير

كل زمالئي في درب الدراسة و زمالئي في العمل و كل عمال المكاتب العمل المتواضع و أخص بذلك 

.الجامعية  

 

عن ذكر أحدهم، فلهؤالء جميعا أسجل شكري و عظيم امتناني، و إن قصرت في شكرهم أو غفلت 

  .فعزائي أن هللا تعالى هو الذي سيتكفل بأن يجزيهم عني خير الجزاء

 

 

 

 

 

 

 يايسي لياس



 اإلهداء

 

:أهدي هذا العمل إلى  

  ،أطال هللا عمرهما أميو أبي  أعز مخلوقين في الوجود، من كانا لهما الفضل في وجودي 

 

 و لم تبخل عليا بالصبر و سعة الصدر التي سهرت على راحتي و أمدتني بالحب، الحنان ،  ....

 .زوجتي نسيمة

 

  راجيا من هللا لها كل التوفيق و النجاح أميرةفلذة كبدي ابنتي. 

 

  راجيا من هللا له كل التوفيق و النجاح أدمفلذة كبدي ابني. 

 

  ليندة و ليلى: ، و إلى أخواتيفؤادو  أعراب، توفيق، خالف:إخوتي. 

 

 و إلى كل  كمالو  محند أمقران: أخواتي أزواجو صبرينةو  زهرة، أسيا، نورة: إخوتي زوجات

 أونيسة، ليزة، مايا، إيناس، ميلسة، وليد، مولود، سامي، ضريفة، شافع، عامر، عادل: أبنائهم

 .ليناو الكتكوتة 

 

  رحمها هللا أونيسةشجرة العائلة جدتي. 

 

  وزوجها، وردية جازية ، اسالم، محمد مزيان، فتيحة وكل عائلته معتوق حدومصهري 

 .عثمانمساسي 

 

  يايسيكل من يحمل اسم. 

 

 عز الدين، كريم، محمد أمين، عثمان، سمير، سفيان، زهير، ياسين: كل أصدقائي....... 

 

 عبد  كبير، زواوي، غويني،، مشيد، رياض، بومبالي، رجراج، حداد، أيت محمد: كل زمالئي

 جنيدي،دراجي،،، بن معزوز، شكري،عماد، العايبهللا، شقبقب، بن ساعد، شريط، شنايت

 .......،اسماعيل،مجيد،عمار،كركاررضوان، ياسين، جمال

 

 كل من دعا لي في ظهر الغيب بأن يوفقني هللا . 

 

 

 يايسي لياس



 
 

 

 
 
 
 
 



التفاقية وفقا ل على القطاع المصرفي الجزائري تحرير تجارة الخدمات الماليةالمحتملة ل اآلثار

  GATS للتجارة في الخدمات العامة

 تشكرات

 إهداء

 الخطة

 قائمة األشكال و الجداول

 المقدمة العامة

 أهمية تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية :الفصل األول

 تمهيد الفصل

 تطور مفهوم تحرير تجارة الخدمات المالية في العالم:المبحث األول

 الخدمات المالية نشاطتطور :األول المطلب

 تحرير التجارة في الخدمات المالية و فوائد مفهوم:الثاني المطلب

 مفهوم تحرير التجارة في الخدمات المالية: الفرع األول

 متطلبات تحرير التجارة في الخدمات المالية :الفرع الثاني

 فوائد تحرير التجارة في الخدمات المالية:الفرع الثالث

 تنظيم تحرير قطاع الخدمات المالية :الثالث المطلب

 الهادفة إلى عولمة تحرير تجارة الخدمات المالية االتفاقيات الدولية :رابعال المطلب

 المالية الخدماتعولمة تحرير تجارة  :األول الفرع

 االتفاقيات الهادفة إلى التحرير الدولي للتجارة في الخدمات المالية :الثاني الفرع   

 الماليةلتجارة في الخدمات ا تحرير من ناميةالتحديات التي تواجه الدول ال:لخامسا المطلب

 مساهمة تجارة الخدمات المالية في التجارة الدولية:نيالمبحث الثا

 الماليةفي الخدمات التجارة الدولية  نمو و تطور:األول المطلب



 مساهمة تجارة الخدمات المالية لدى بعض الدول المتقدمة و النامية :الثاني المطلب

 األساسيين للخدمات المالية في العالم و المصدرون  المستوردون :الثالث المطلب

 االقتصادي للدول العربيةمساهمة تجارة الخدمات المالية في البنيان  :الرابع المطلب

 التجارة الدولية في الخدمات الماليةعقبات :الخامس المطلب

 المفاوضات على تحرير التجارة في الخدمات المالية :ثالثالمبحث ال

 ياغوجولة األورو و بعد خدمات المالية قبلمفاوضات تحرير التجارة في ال :األول المطلب

 ياغواألورومفاوضات تحرير التجارة في الخدمات المالية قبل جولة  :األول الفرع

 ياغوالخدمات المالية بعد جولة األورومفاوضات تحرير التجارة في  :الثاني الفرع   

  على الخدمات المالية 0222المفاوضات عام  :الثاني المطلب

 مفاوضات على تحرير التجارة في الخدمات المالية إعالن الدوحة الخاص بال :الثالث المطلب

 المفاوضات الحالية على تحرير التجارة في الخدمات المالية  :الرابع المطلب

 خالصة الفصل

 (GATS)العامة للتجارة في الخدمات ةتفاقيلالطار العام اإل:الفصل الثاني

 تمهيد الفصل

 مفاهيم عامة حول التجارة في الخدمات  :المبحث األول

 الخدمات مفهوم:األول المطلب

 الفرق بين السلع و الخدمات  :األول الفرع

 مفهوم الخدمات تحديد :الثاني الفرع   

 في التجارة الدولية مفهوم الخدمات :الثاني المطلب

 تقسيمات الخدمات في التجارة الدولية:الثالث المطلب

 تعريف تجارة الخدمات و مفهوم تحريرها:الرابع المطلب



 التعريف بتجارة الخدمات  :األول الفرع

 مفهوم تحرير تجارة الخدمات  :الثاني الفرع

 العامة للتجارة في الخدمات ةالتعريف باالتفاقي:المبحث الثاني

 العامة للتجارة في الخدمات ةالتفاقيو بنية اهدف :األول المطلب

 العامة للتجارة في الخدمات ةاألساسي لالتفاقيالهدف  :األول الفرع

 العامة للتجارة في الخدمات ةبنية االتفاقي :الثاني الفرع   

 لتجارة في الخدماتل العامة ةتفاقيالالمبادئ األساسية ل:الثاني المطلب

 االستثناءات العامة و األمنية في االتفاقية:الثالث المطلب

 النامية من االتفاقيةمواقف الدول :الرابع المطلب

 تحرير تجارة الخدمات المالية  تفاقيةال ةالمالمح الرئيسي:المبحث الثالث

 تصنيف الخدمات المالية في االتفاقية :األول المطلب

 اتفاقية الخدمات الماليةو مبادئ مواد :الثاني المطلب

 مواد اتفاقية الخدمات المالية :األول الفرع

 مبادئ اتفاقية الخدمات المالية :الثاني الفرع   

 االستثناءات العامة التفاقية الخدمات المالية:الثالث المطلب

 آليات تحرير الخدمات المالية:الرابع المطلب

 تأمينخدمات التحرير  :األول الفرع

 تحرير الخدمات المصرفية والمالية األخرى :الثاني الفرع

 الدول النامية وفقا التفاقية الخدمات الماليةالخيارات المتاحة لمصارف :المطلب الخامس

 خالصة الفصل

 



 على تحرير الخدمات المالية و المصرفية (GATS)اتفاقية نطاق تطبيق:الفصل الثالث

 تمهيد الفصل

 األسس النظرية للتحرير المالي و المصرفي:المبحث األول

 و العولمة المالية طبيعة و مراحل التحرير المالي و المصرفي:األول المطلب

 طبيعة التحرير المالي و المصرفي وعالقتهما بالعولمة المالية  :األول الفرع

 مراحل التحرير المالي و المصرفي وعالقتهما بالعولمة المالية :الثاني الفرع

 التطور التاريخي للتحرير المالي و المصرفي:الثاني المطلب

 التحرير المالي و المصرفيمؤشرات، أسباب و أهداف :الثالث المطلب

 مؤشرات التحرير المالي و المصرفي :األول الفرع

 أسباب التحرير المالي و المصرفي :الثاني الفرع

  أهداف التحرير المالي و المصرفي :الفرع الثالث

 للتحرير المالي و المصرفي العوامل المؤدية:الرابع المطلب

 المالي و المصرفياألسس التنظيمية للتحرير  :المبحث الثاني

 و ركائزه التحرير المالي و المصرفي شروط:األول المطلب

 التحرير المالي و المصرفي  شروط :األول الفرع

 المالي و المصرفي  رركائز التحري :الثاني الفرع

 مبادئ و إجراءات التحرير المالي و المصرفي:الثاني المطلب

 المصرفيمبادئ التحرير المالي و  :األول الفرع

 إجراءات التحرير المالي و المصرفي :الثاني الفرع

 مزايا و عيوب التحرير المالي و المصرفي:الثالث المطلب

 مزايا  التحرير المالي و المصرفي و فوائده :األول الفرع



 عيوب التحرير المالي و المصرفي :الثاني الفرع

 نتائج التحرير المالي و المصرفي:الرابع المطلب

 النتائج اإليجابية :األول الفرع

  النتائج السلبية:الثاني الفرع

  التنظيم القانوني للخدمات المصرفية في نطاق االتفاقية:المبحث الثالث

 تقسيم الخدمات المصرفية و أشكالها:األول المطلب

 الخدمات المصرفية التي تشملها االتفاقية :األول الفرع

 تقسيم الخدمات المصرفية :الثاني الفرع

 أشكال الخدمات المصرفية :الفرع الثالث

 خصائص الخدمات المصرفية:الثاني المطلب

 الخدمات المصرفية الجديدة :الثالث المطلب

 خالصة الفصل

للتجارة في  العامة ةاالتفاقي في إطار الخدمات المصرفية رتحريلاآلثار المتوقعة :الفصل الرابع

  لجزائريالقطاع المصرفي اعلى (GATS)الخدمات

 تمهيد الفصل

 و العوامل المؤثرة عليه جزائريهيكل القطاع المصرفي ال:المبحث األول

 هيكل القطاع المصرفي الجزائري و مهامه: األول المطلب

 الحاليهيكل القطاع المصرفي  :األول الفرع

 القطاع المصرفي  مهام :الثاني الفرع

  الجزائري المصرفيالعوامل الخارجية المؤثرة على القطاع :الثاني المطلب

 تأثير اتفاقيات بازل على المنظومة المصرفية في الجزائر :الفرع األول

  العولمة المالية والمصرفية وتأثيرها على المنظومة المصرفية في الجزائر :الفرع الثاني



 على المنظومة المصرفية في الجزائر آثار المنظمة العالمية للتجارة :الفرع الثالث

  أثر المؤسسات النقدية الدولية على المنظومة المصرفية في الجزائر :الرابعالفرع 

 ظاهرة اندماج األسواق الدولية :الفرع الخامس

 ظاهرة البنوك اإللكترونية  :الفرع السادس

 الجزائري العوامل الداخلية المؤثرة على القطاع المصرفي :الثالث المطلب

 القطاع المصرفي الجزائري ةهيكلإعادة أسس :الرابع المطلب

 العامة ةاالتفاقيفي إطار  جزائريالتحديات التي تواجه القطاع المصرفي ال:المبحث الثاني
 للتجارة في الخدمات

 تحرير الخدمات المصرفية ةاتفاقيتحديات التي لها عالقة مباشرة بال: األول المطلب

  عبر الوطنيةالشركات :األول الفرع

 المنافسة  :الثاني الفرع

 األزمات المصرفية :الثالث الفرع

 التحديات األخرى :الثاني المطلب

 االندماج المصرفي:األول الفرع

  التقدم التكنولوجي:الثاني الفرع

  االبتكارات المالية:الفرع الثالث

 الخوصصة:الرابع الفرع

  الجودة:الخامس الفرع

 البنوك الشاملة:السادس الفرع

 0اتفاقية بازل :السابع الفرع 

 التحديات الداخلية :الثالث المطلب



على القطاع المصرفي  اآلثار الناجمة عن تحرير الخدمات المصرفية:المبحث الثالث
 ، خيارات و سبل تجاوز اآلثار السلبية و تعميق اآلثار اإليجابيةالجزائري

 اآلثار اإليجابية : األول المطلب

 اآلثار السلبية :الثاني المطلب

 كيفية تجاوز اآلثار السلبية و تعميق اآلثار اإليجابية :الثالث المطلب

 خالصة الفصل

 العامةالخاتمة 

  المراجعقائمة 

 الفهرس

 

 



 
 
 
 

  
  



 1-قلئمة األكشال :

 

 2-قلئمة الجداو :

 

 رقم الجدو  عنوان الجدو  الصفحة
4002 في العالم لسنة توزيع تجارة الخدمات المالية   33  00 

 نسبة مساهمة صادرات و ورادات الخدمات المالية لدى بعض الدول المتقدمة 35
.4005 في سنة  

 

04 

لدى بعض ( ماعدا التأمين)مساهمة صادرات و ورادات الخدمات المالية  36
.4005لسنة الدول النامية   

  

03 

 02 تطور صادرات و ورادات الخدمات لدى الدول العربية 20

 للدول العربية اإلجمالي داخليالخدمات في الناتج المساهمات قطاعات  44
4006 لسنة بأسعار السوق الجارية  

05 

.(المصرفي)والكبح المالي (المصرفي)أوجه االختالف بين التحرير المالي 100  06 

.أهم الوقائع التي حدثت خالل مراحل التحرير المالي و المصرفي 116  00 
.4002-4002الجزائري خالل الفترة  هيكل الودائع للجهاز المصرفي 175  02 

.4002-4002هيكل القروض للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة  176  02 

.نشأة في الجزائر بعد عمليات اإلصالحبنوك والمؤسسات المالية حديثة الال 170  00 
.ة المالية والمصرفية على الجهاز المصرفيماآلثار االيجابية والسلبية للعول 194  00 

إلصالح المنظومة  أهم االقتراحات المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي 195
.المصرفية الجزائرية  

04 

.سياسات الهيكلية في القطاع الماليللأهم االقتراحات  196  03 

.اإللكترونية و فرق التكلفة بين القنوات التقليدية 020  02 
 

 

 رقم الكشا  عنوان الكشا  الصفحة

.(العولمة المالية)مخطط يمثل ظاهرة التحرير المالي والمصرفي  103  00 
و  0220تطور التكنولوجيات واالبتكارات الحديثة ما بين دول العالم في فترة  123

4000 
04 

.مزايا وعيوب التحرير المالي و المصرفي 135  03 

 02  .والمصرفي واألزمات المصرفية تحرير الماليمخطط يمثل ال 132
األزمات المالية  ،المضاربة ،التحرير المالي والمصرفي كل من العالقة بين 132

.والمصرفية  
05 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



المقدمة العامة

 

 أ
 

 : المقدمة العامة

ت،وذلكمنخاللتأسيسالجايفيإدماجالخدماتفينظاماغووتمثلتأهمإنجازاتجولةاألور

والمعروفأنالتجارةفيالخدماتلمتكنتخضعفي.(GATS)العامةللتجارةفيالخدماتاالتفاقية

الجات، خالل من تنظيمية قواعد ألية النشاطالماضي من الحيوي القطاع هذا تناول يسبق لم حيث

ي،علىأساسأناغوواوضاتالسابقةعلىجولةاألورالتجاريالدوليفيأيةجولةمنجوالتالمف

مالللمعامالتالسلعية،هذافضالعنطبيعةالنشاطإالعنصرامكلنقلوالتأمينليستالخدماتمثلا

التجاريالخدميوالتيجعلتمنالصعبالتوصللتوصيفمحددألبعادهبشكليسمحبتطبيققواعد

 النسبية المزايا قانون انطباق مدى تحديد وكذلك عليه، نمطالجات تحدد التي البديلة الفرصة ونفقة

الدوليةفيمجالالخدماتواتجاهاتالعالقاتا السلعيةعلىالتجارة وقداستغرقت.لدوليةفيالتجارة

التج األورالمفاوضات جولة نطاق في الدولية تاغووارية حتى طويال وقتا تأسيسي إلى التوصل م

 الخدمات في للتجارة العامة GATS)االتفاقية ) في 51وذلك يرجع5991ديسمبر كان ما وهو ،

.إلىتضاربوتعارضالمصالحالتجاريةمابينالدولالصناعيةالمتقدمةوالدولالناميةبصفةأساسية

فتحريرالتجارةالدوليةفيالخدماتهوأمريهمالدولالصناعيةالمتقدمةوالوالياتالمتحدةاألمريكية

الد التجارة إخضاع نحو بقوة تدافع الدول هذه كانت حيث األول، المقام في خاصة فيبصفة ولية

نجدأنمعظمالدولالناميةكانتتسعىجاهدةبينما ،النظامالتجاريمتعدداألطرافآللياتالخدمات

اإلطار هذا فيالخدماتخارج التجارة إبقاء ترىأن.إلى النامية الدول هذه كانتمعظم فقد وهكذا

األجهزةالوطنيةعلىالقطاعاتإخضاعالتجارةالدوليةفيالخدماتآللياتالجاتيمثلتقليصالسيطرة

أمابالنسبةللدولحديثةالعهدبالتصنيع،.التييشملهاالتحرير،ومنثمتهديدامباشرالمصالحهاالوطنية

فقدشاركتالوالياتالمتحدةوالدولالصناعيةاألخرىالتوجهالذيتدعوإلىتحريرالتجارةالدوليةفي

 األمرالذيالخدماتبالنظرإلىتمتعهذه القطاع، مرتفعةفيهذا بميزة إلىتغليبأدىالدولأيضا

جولة أعمال جدول على الخدمات إدراج ثم ومن المتحدة، والواليات الصناعية الدول نظر وجهة

.ي،معاألخذبعيناالعتبارأوضاعومصالحالدولالناميةواحتياجاتالتنميةفيهااغوواألور

 إلىأن اإلشارة المفوتجدر األطرافحدثأيضااإدراجالخدماتضمن متعددة وضاتالتجارية

نتيجةلزيادةأهميتهافيالتجارةالدولية،خاصةمعالتوسعالسريعفيشبكاتاالتصالالدوليةوتطورها

وهكذا.ملمعهايحتموضعقواعدلتنظيمهاوجدنوعيةجديدةمنالخدماتالدوليةوالتيأصبحالتعاأمما

فقطفمنذ قريب الخدمات،وقت أهمية في تشكك كانت التي والنظريات اآلراء صحة عدم اتضح

.وتعتبرهاغيرمنتجةأوغيرفعالة
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ع كشفالتطورالذيطرأ فقد وهكذا النقابعلىأنلىالنظرية االقتصاديةاالقتصادية األنشطة

مث األولية األسواق من تدريجية بصفة وأكثر أكثر تتحول إلىالوطنية والصيد والرعي الزراعة ل

.لىقطاعالخدمات،العملياتثمإاإلنتاجالصناعي،التعدينيةالصناعات

فيما وذلك لمختلفالدول، االقتصادية الحياة في هاما دورا الوقتالحاضر الخدماتفي وتؤدي

واالستثمارات كانت يتعلقباإلنتاجوالعمالة سواء لمختلفالدول، فياالقتصادياتالوطنية والتجارة

على الخدمات لقطاع المتزايدة األهمية وتعكس نامية، اقتصاديات أو متقدمة، صناعية اقتصاديات

المستوي العالميوالمحليعالم واإلعالن.متغيراقتصاديين فإنخدماتالدعاية المثال، وعلىسبيل

ألنالعارضينلهذهالخدماتقديتواجدوناآلن،هاأصبحتمحالللتجارةالدوليةوالخدماتالماليةوغير

.فيأيمكانفيالعالم،وبالتالييقومونبتقديمهذهالخدماتمنأيمكانوإلىأيمكانفيالعالم

وترجعتلكاألهمية،ومنبينأهمالخدماتيحظىقطاعالخدماتالماليةفيأيةدولةبأهميةكبيرة

وتزدادعديدمناالستخداماتاالستثمارية،لمايقومبههذاالقطاعمنتعبئةللمدخراتواستخدامهافيال

أهميةهذاالقطاعكلماتطورالمجتمعوأصبحيعتمدعلىاألشكالالمختلفةللنقودفيتعامالته،لذلككان

 الدول تضع أن الضروري والوسائمن والسياسات التنظيمات من سالمةالعديد لضمان الرقابية ل

.عملياته

فيالخدمات للتجارة العامة GATS)وجاءتاالتفاقية ) العالميةبوالتيتضطلع المنظمة تنفيذها

التحريرللخدمات وبالتاليهذا الخدماتالمالية، التيتعيقانسيابتجارة القيود بهدفإزالة للتجارة،

الدو القطاعالمصرفيفي سيؤثرعلى المالية والناميةل ، الدولأنخاصة فيأغلبهذه القطاع هذا

يعقيوداعلىالتواجداللوائحالتيتضتحكمهالعديدمنالقوانينو عتبراألجنبيباألسواقالمالية،كما

.القطاعالمصرفيهوالمسيطرعلىسوقالمال

منظمةالتجارةالعالمية،يعنيأنهاسوفتفتحالمجالواسعالدخولوالجزائربطلبهااالنضمامإلى

.الشركاتالعالميةورؤوساألموالاألجنبيةللسوقالداخليةدونأيةقيودحمائية

 إالأنهاستنتهيأجال،كانمنالممكنإلغاءالقيودالجمركيةوغيرالجمركيةبشكلتدريجيوإذا

الكلي فيالجزائرسوفتتعوبالتالي.إلىاإللغاء القطاعاتاالقتصادية جدا،رضفإن كبيرة لمنافسة

ومنبينهذهالقطاعاتالقطاعالمصرفيالذييعتبرقطاعاهاماجداالرتباطهالمباشربالسياسةالنقدية

إط في وذلك متكافئة غير يتعرضلمنافسة قد القطاع وهذا ككل، للدول الخدماتوالمالية تحرير ار

ومنهسنعملعلىدراسةاآلثارالمحتملة(GATS)العامةللتجارةفيالخدماتةوفقاالتفاقيةالمصرفي

.لتحريرالتجارةفيالخدماتالمصرفيةعلىالقطاعالمصرفيباعتبارهأهمالقطاعاتالخدماتية
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 : أهمية البحث

االقتصاد على المحتملة وأثارها المالية الخدمات في الدولية التجارة اتفاقيات موضوع يحتل

الجزائريوخاصةعلىالقطاعالمصرفيأهميةمتعاظمة،حيثيعتبرالقطاعالمصرفيقطاعاهاماجدا

م على تأثيره حيث ومن اإلجمالي، الداخلي الناتج من وأساسيا مهما جزءا يمثل إنه حيث يزانمن

مثل القطاعاتاالقتصادية بتقنية المباشر وارتباطه القطاع، هذا في العمالة حجم وأيضا المدفوعات،

كبيرامنالفعالياتواألنشطة القطاعأيضامنكونهيشملعددا الزراعةوالصناعة،وتأتيأهميةهذا

.االقتصادية

في الخدماتالمصرفية البحثليحاولدراسة القطاعويأتيهذا وواقع أهميتها، الجزائرودراسة

الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية دراسة خالل من تواجه التي والتحديات الوطني المصرفي

(GATS الوطني،ومنحيث(. لهمنأهميةفياالقتصاد التركيزعلىالقطاعالمصرفيلما وقدثم

للحك والمالية النقدية بالسياسات المباشر والتوازنارتباطه الوطني اإلنتاج قطاعات وتمويل ومة

.االقتصاديالكليبشكلعام

 : أهداف البحث

الخدمات في الدولية التجارة علىتحرير المترتبة اآلثار تحليل هو الموضوع هذا دراسة الهدفمن

 للخدمات العامة لالتفاقية طبقا (GATS)المصرفية هذه وانعكاسات الداآلثار، اقتصاديات ولعلى

خاصة وعلىالجزائربصفة عامة، بصفة النامية للخدمات. العامة كانتاالتفاقية إذا وكذلكبحثما

ي،سوفتحدثآثارإيجابيةأوسلبيةعلىاقتصادياتاغوويأسفرتعنهامفاوضاتجولةاألوروالت

يكونمنالمفيدالدولالنامية،وبصفةخاصةعلىأداءونشاطالقطاعالماليوالمصرفيفيها،بحيث

االنضماملالتفاقيةفيالحالةاألولىأوالبحثعلىبدائللهافيومنبينهاالجزائرلتلكالدولالنامية

وسوفنركزفيدراستنالهذاالموضوععلىالخدماتالمصرفيةلمالهامنأهميةكبيرة.الحالةالثانية

علىاالقتصادياتالوطنيةلمختلف الدولوعلىأهدافوبرامجالتنميةاالقتصاديةوانعكاساتخطيرة

.هاواالستثماراألجنبيالمباشرفي

 :سابقةدراسات 

منظمةالتجارةالعالميةعلىالقطاعاتاالقتصاديةفياالنضماملالتيتبحثفيمجالأثارإنالدراسات

،بينماالتوجدالكثيرمنالدراسات(الزراعةوالصناعة)الجزائرتناولتبشكلكبيرالقطاعاتالسلعية

GATSالتيتناولتالقطاعاتالخدمية،ولكنهناكالعديدمنالدراساتالتيتبحثفيأثاراتفاقية

:ةالعربية،وسنعملعلىاستعراضموجزلبعضهذهالدراساتيالمصرفاتعلىالقطاع



المقدمة العامة

 

 د
 

  الجات و منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة  –صفوت عبد السالم  عوض هللا

الدراسة:2002 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –في الخدمات المالية  وتناولت

وGATSطبقاالتفاقيةالمترتبةعلىتحريرالتجارةالدوليةفيالخدماتاآلثارتحليل

 .انعكاساتهذهاآلثارعلىاقتصادياتالدولالناميةبصفةعامة،ومصربصفةخاصة

  تحرير تجارة الخدمات المصرفية في الدول العربية –عبد المنعم محمود القوصي –

فيوضعقواعدGATSوتناولالمقالهدفاتفاقية:2002 - مجلة اتحاد المصارف

الدولالمتقدمةوالمصدرةللخدماتهيأنإالدوليةمقبولةمنجميعالدولاألعضاء،

 تشارك ولم االتفاقية نتائج فرضت 99التي بفعالية النامية الدول من فيدولة

األطرافلذ.المفاوضات قبل فرضتمن فيحقيقتها االتفاقية الدول)األقوىلكفان

القبولبشروطإال(الدولالنامية)األضعفاألطرافولميكنأمام(المتقدمةالصناعيةو

  .التمثلالوضعاألمثللتخصيصمواردهاالماليةوالبشريةوالطبيعية

  تحرير التجارة الدولية وفقا التفاقية –رانيا محمود عبد العزيز عمارةGATS –  دار

استعرضتالدراسةاألحكامالخاصةبتجارة:2002 –اإلسكندرية  –الفكر الجامعي 

فيالخدمات للتجارة العامة لالتفاقية وكداGATSالخدماتالماليةوالمصرفيةوفقا

تطورمفهومالتجارةفيالخدماتالماليةوالمصرفيةعلىالمستوىالدوليواألنواع

كماتمالتعرضلمستقبلتلك.والصورالمختلفةالتيتظهرعندتقديممثلهذهالخدمات

تطبيقاتفاقية وذلكبعد علىمصرGATSالخدماتفيمصرفيإطارتحريرها

 بالوقو5991سنة هذا و في، الخدمات تلك تقديم مستوى و الحالي الوضع فعند

المختلفةبينمؤيديومعارضيلنجاحالمؤسساتالماليةفيمصر واآلراء مصر،

 .لمواكبةهذاالتحريرالتجاريالدولي

  لالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات على  األثار المحتملة -إسماعيل أديب عبد الهادي

 –جامعة دمشق  –مذكرة ماجستير في االقتصاد  –سورية القطاع المصرفي في 

 يليوأشارتهذهالدراسةإلىما :2002

التجارةفيالخدماتواتفاقيةتحريرالخدماتالماليةدراسةاالتفاقيةالعامةلتحرير -

 .بشكلمعمق،وتوزيعتجارةالخدماتعربياوعالميا

المصرفي،األداءالمصرفي،دراسةواقعالمصارفالسوريةمنحيثاإلصالح -

 .المصرفيهيكلةالقطاع،نقاطقوةوضعفالقطاع

 .دراسةموقعالقطاعالمصرفيالسوريضمنالمصارفالعربيةوالعالمية -



المقدمة العامة

 

 ه
 

تحديدإيجابياتوسلبياتاالنضماملمنظمةالتجارةالعالمية،وتقديمااللتزامات -

 .فيمايتعلقبتحريرالقطاعالمصرفي

  أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على الجهاز المصرفي الجزائري  –منية خليفة

 – 3جامعة الجزائر  –أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية  –( 2002-2002)

 :وتضمنتالدراسةالعناصرالتالية :2002/2000

أهم - اإلصالحمحطات في المنتهجة تلك خاصة و الجزائر في إطارالمصرفي

 .فيريرالمصرالتح

اثرسياساتالتحريرالمصرفيعلىأداءالمنظومةالمصرفيةبشكلعام،وعلى -

 .البنوكالعموميةبشكلخاص

استراتيجياتعصرنةالقطاعالمصرفيالجزائريحتىيتمكنمنمواجهةتحديات -

 .المرحلةالراهنة

 .المصرفيةالوطنيةمعرفةأسباباألزمةالماليةالعالميةوأثارهاعلىالمنظومة -

كماركزتالدراسةعلىالبنوكالعموميةبحكمدورهافيتمويلالنشاطاالقتصادي -

 .ومكانتهافيالساحةالمصرفيةالوطنية

-  بين ما بالفترة محددة زمنية مرحلة على امتدت الدراسة هذه أن و5992كما

5992. 

 : إشكالية البحث

ا إن الجزائر في االقتصادية وغيروملقطاعات كبيرة منافسة سيواجه المصرفي القطاع بينها ن

:متكافئةمنقبلالدولالمتقدمةوالتكتالتالدوليةاألعضاءفيمنظمةالتجارةالعالمية،وهذايعودإلى

-  التكاليف –ارتفاع األسعار –ارتفاع الجودة –انخفاضمستوى –انخفاضاإلنتاجية

انخفاض–االفتقارإلىالتكنولوجياالحديثة–لميالعفاضمستوىاإلنفاقعلىالبحثانخ

فيستطيعفرضشروطهحقيقيفعالومؤثرياقتصاديعدموجودتكتل–مستوىالتعلم

 .جيةظلالضغوطاتالخار

:إلىوأيضافإنالقطاعالمصرفيسيواجهمنافسةكبيرةوغيرمتكافئةوذلكيعودأيضا

البيرواقرا - في والروتين العموميةطية ،البنوك المعلومات تكنولوجيا القطاعضعف في

القطاعالحكومي،المصرفي التقنياتال،سيطرة ،حديثةفيالعملالمصرفيعدماستخدام
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والفنيةضعفالك البنوك،فاءاتوالخبراتالعلمية الدوليةومركزيةعمل المنافسة زيادة

 .لىانخفاضمستوىاألرباحالمحققةأدىإ

نجدأنهناكتوجهادولياوعربيانحواندماجالبنوكوالذيسيعطيهاقدرةأكبرعلىولذلك

علىالساحةاالقتصاديةإالأنأمراكهذاغيرموجود،المنافسةفيالسوقالمحليةوالدولية

ونتيجةهذاكلهلنتكونالخدماتالمصرفيةفيالجزائربمنأىعنالوقوعفي.الجزائرية

.األزمات

:لدينااإلشكاليةالرئيسيةالتاليةتتبلورومنخاللكلماسبق

لهيكلة االقتصاد العالمي الجديد نموا مضطردا للمعامالت المالية التي أدت إلى تحرير  كانت لقد

الخدمات المالية من طرف الدول المتقدمة والتي استفادت من تراكم كبير في رأس المال أدى إلى 

 بالمقابل عملت الدول المتقدمة إلى نقل وفرض عملية تحرير الخدمات و .معتبرتحقيق نمو اقتصادي 

ن هذه األخيرة ال تتوفر على الشروط الالزمة لالستفادة من هذه أالمالية على الدول النامية إلى 

 . العملية

في القطاع المصرفي ي بصفة عامة وتعديالت والتصحيحات في القطاع المالترى فيما تتجلى ال ايف

لتحرير الراهنة  تحديات واالنعكاساتالجل توفير اآلليات المالية والمصرفية لمواجهة أبصفة خاصة من 

و هل يمكن اعتبار هذه التعديالت و التصحيحات على مستوى القطاع  ،الخدمات المصرفيةتجارة 

الجزائري في المنظومة المصرفي في الجزائر كخطوة أولية لتسهيل اندماج الجهاز المصرفي 

    ؟المصرفية العالمية

 : األسئلة الفرعية

:منخاللاإلشكاليةالرئيسيةارتأيناوضعاألسئلةالفرعيةالتالية

 الماليةعلىاالقتصادالعالمي؟مامدىأهميةتحريرالتجارةالدوليةفيالخدمات 

 ماهينسبةمساهمةتجارةالخدماتالماليةفيالبنياناالقتصاديالعالمي؟ 

 اقيةالعامةللتجارةفيالخدمات؟ماهوالهدفاألساسيإلنشاءاالتف

 وفقالالتفاقية؟والمصرفيةللخدماتالماليةماهوالتنظيمالقانوني

 تقدمخدماتهابتكلفةوهل،عمالئهاادمخدماتهابجودةتسمحبتحقيقرضتقالجزائريةهلالبنوك

؟(األجنبية)خاصةقلمنالتكلفةلدىالبنوكالأمساويةأو

 لالتفاقيةوهلخطواتاإلصالحفيالجزائريطاعالمصرماهياآلثارالمتوقعةعلىالق وفقا

كينقدراتوإمكانياتهذاالقطاع؟المصرفيدورفيتعزيزوتم
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 ه في األداء تحسين المنافسكيفيمكن على قادرا ليكون القطاع االيجابيةذا اآلثار بتعظيم ة

حقق؟تثارالسلبيةالتييمكنأنتاآلوتفادي

 : فرضيات البحث

 للتجا العالمية إلىالمنظمة الجزائر انضمام آثار سينتجعنه المتوسطفياألمدإيجابيةرة

رفع في تتمثل المحلية،والطويل التجارية البنوك جذبكفاءة على قدرتها وزيادة

ال المصرفي القطاع وسيمنح الخارجية، وجودجزائرياالستثمارات تحقيق فيهإمكانية

.السوقالعربيةوالعالمية

 لفيانخفاضثمنهآثارسلبيةفيالمدىالقصيرتتانضمامالجزائرإلىالمنظمةسينتجع

حيثإنهذهالمصارفالتكتالتالمصرفيةالعمالقة،منافسةعلىجزائريةقدرةالبنوكال

تطويروتحسينأكثرالوجودفياألسواقالعالمية،ووقدرةعلىالمنافسةقوىالعمالقةأ

.خدماتالمصرفيةلل

 اإلصالحات والمصأسهمتمجموعة فيالجزائرإلىتحقيقالمالية فيتنافسيةرفية تقدم

الجزائر المصرفي بأسيوجعلتالقطاع ال مواقع يحتل العربيبهامنه المستوى على

 .والعالمي



 : منهج البحث

الفرل أوخطأ وإعطاءصحة الفرعية األسئلة وكذا الرئيسية لسردضياتإلجابةعلىاإلشكالية و

اعتمدنا البحث الوصخطة األسلوب التحليليعلى واألرقام.في بالبيانات االستعانة خالل من وذلك

االقتصادية بالمؤشرات واالستعانة والعربية، الدولية اإلحصائية والمجموعات التقارير في المنشورة

الم أننا كما الدراسة، فيهذه واألجنبيةنالجأفيدة معبعضبياناتالدولالعربية إلىأسلوبالمقارنة

.اءالقطاعالمصرفيالجزائريونواحيالضعفوالقوةإلظهارحجمومستوىتطورأد

:البحث خطة

أهميةتحريرتجارةالخدماتالماليةمتقسيمالدراسةإلىأربعةفصولحيثتضمنالفصلاألولت

في للتجارة العامة التعريفباالتفاقية الثاني الفصل تناول بينما الدولية، التجارة في ومدىمساهمتها

الخدم باات وترابطها للخدماتوموقفها القانوني التنظيم الثالث الفصل وتناول المالية، الخدمات تفاقية

الفصل تضمن األخير الخدماتوفي في للتجارة العامة االتفاقية تطبيق نطاق في والمصرفية المالية

ةاإليجابيةالناجموالسلبيةاآلثار،ودراسةالجزائريلتيتواجهالعملالمصرفيالرابعتحديدالتحدياتا



المقدمة العامة

 

 ح
 

المصرفي القطاع لالجزائريعنتحرير وسبالوفقا تفاقية، وتعظيماآلثارلوخياراتتجاوز السلبية

.اآلثاراإليجابية

:صعوبات البحث

علىالرغممنأهميةقطاعالخدماتوخاصةالقطاعالمصرفي،فإنالدراساتضئيلةجدافي -

للتج العامة االتفاقية أثار الخدماتمجال في GATS)ارة الجزائري،( الخدمات قطاع على

أثار حول تتمحور المتوفرة الدراسات معظم وإن الجزائر، في المصرفي القطاع وخاصة

.المنظمةعلىالقطاعاتالسلعية

مثل - األجنبية المصادر بين المالية الخدمات تجارة قيمة تقييم اختالففي وجود إحصاءات:

الدوليةال الدوليةالصادرةعنصادرةالتجارة العالميةوإحصاءاتالتجارة عنمنظمةالتجارة

.األونكتاد

اإلحصاءاتالخاصةبمدىمساهمةتجارةالخدماتالماليةوالمصرفيةفيالتجارةالدوليةانعدام -

للقطاعالماليوالمصرفيالجزائريمنالمصادرالداخليةفيالوطنوإنوجدتمن بالنسبة

.نوعماالمصادراألجنبيةفهيغيردقيقةوقديمة
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 :الفصل تمهيد

تلعب التجارة في الخدمات المالية دورا متناميا في كافة دول العالم ويلعب قطاع الخدمات 

يان اقتصادي سواء تمثل ذلك في العمالة أو اإلنتاج أو التجارة نالمالية دورا أساسيا في أي ب

وظ في حركة وقد ساهم في نموها عولمة األنشطة االقتصادية بشكل عام والنمو الملح .الدولية

االستثمار األجنبي المباشر إلى جانب التطور المتزايد على صعيد تفكك القيود والتحرر المالي 

لديناميكية والتطورات لقطاعات االقتصادية تعقيدا نظرا اوفي الوقت نفسه يعد واحدا من أكثر 

ره ونموه بشكل التكنولوجية المستمرة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي أدت إلى تطوي

كما أن لهذا القطاع دور حيوي في اقتصاد الدول نظرا لعالقته المباشرة بالسياسة المالية  .ملفت

لذلك فهو يخضع للتنظيم والمراقبة من قبل الحكومات لضمان  .وتأثيره على حركة رؤوس األموال

الحفاظ على مصداقية و ،صالبته و استقراره و الحفاظ على حقوق المستفيدين من الخدمات المالية

عد جديدا فإن هناك يوبالرغم من أن التعاون الدولي في المجاالت المالية  .هذا القطاع بشكل عام

 .اتجاها قويا لتحرير التجارة في الخدمات المالية في العالم

، العالميعملية تحرير تجارة الخدمات المالية في اإلطار  على سلط الضوء في هذا الفصلنوس

وفوائد هذا التحرير، والتحديات التي تواجه الدول النامية  ،مة التجارة في الخدمات الماليةسيما عول

يان االقتصاد العالمي، وكيفية تنظيم قطاع الخدمات المالية نمن جرائه، ودور الخدمات المالية في ب

 .وتحريره

ما يتماشى ه بع قطاع الخدمات المالية في المنطقة العربية وعملية تحريربحث في واقكما ن

ارية على ومتطلبات منظمة التجارة العالمية و كذا في القضايا المطروحة خالل المفاوضات الج

 .لوضع الحالي للمفاوضات على الخدمات الماليةالخدمات المالية ضمن منظمة التجارة العالمية وا

 ابناءلدولية ا تطرق إلى مساهمة تجارة الخدمات المالية في التجارةباإلضافة إلى كل هذا سن

 .على األهمية المتزايدة لهذا القطاع
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 تطور مفهوم تحرير تجارة الخدمات المالية في العالم: المبحث األول

التنظيمات واإلجراءات التي تحد من  ى إزالةنعدول العالم ي إن تحرير القطاع المالي في كافة

سوق من تحديد أسعار وكميات المنافسة في القطاع والتي تمنع قوى العرض والطلب في ال

رير التجارة في ومن خالل كل هذا هناك اتجاه كبير من كل دول العالم لتح ،الخدمات المالية

وسنتطرق في  .ما أصبح لهذا القطاع من دور في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالخدمات المالية ل

وسنحاول كذلك إعطاء  .ات الماليةمتطلبات وفوائد تنظيم تحرير قطاع الخدم ،هذا المبحث لمفهوم

نشير في سبعض األمثلة لتحرير هذا القطاع في بعض بلدان العالم وخاصة البلدان العربية، كما 

لتحرير التجارة  ناميةاألخير إلى التحديات والعراقيل التي تواجه كافة بلدان العالم وخاصة البلدان ال

 .في الخدمات المالية

 الخدمات المالية نشاطتطور : المطلب األول

ترتب على التطورات والتغيرات التي حدثت في العالم من الناحية االقتصادية والناحية 

 االدخار، أن يتجه األفراد إلى البنوك ليس من أجل اآلن حتى السياسية منذ القرن الثامن عشر و

مالية وتمويل ال ي عمليات االستثمار وتداول األوراقاع أموالهم فقط، وإنما للمشاركة فوإيد

 .العمليات التجارية وخلق االئتمان

ومن األسباب التي ساعدت على هذه التطورات في الوظائف البنكية، النمو الهائل الذي حدث 

وهو األمر الذي أدى إلى زيادة نسبة تجارة هذه  ،للخدمات المالية والمصرفية عبر األعوام السابقة

في بند العمليات الجارية، وهنا تتضح أهمية البنوك الخدمات في موازين مدفوعات الدول خاصة 

 : 1ودورها في تقديم مثل هذه الخدمات سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي

 : فمن ناحية المستوي المحلي -1

فإن األنشطة البنكية تقوم بالتوزيع الكفء والفعال للموارد االقتصادية التي تتم داخل االقتصاد 

 .أداء سوق رأس المال لمهامه، مما يؤدي إلى نمو االقتصاد القومي القومي عن طريق

  :أما من ناحية المستوي الدولي -2

الخدمات المالية فإن إزالة كافة القيود الدولية التي كانت تعرقل التجارة الدولية في مجال 

جارة الدولية واالنتقال الدولي لرأس المال، جعل الفرصة مواتية لتدويل رأس المال وإلى زيادة الت

في مجال الخدمات المالية، من خالل تسهيل الخدمات البنكية الدولية، وقد ساعدتها في ذلك 

                                                           
1
 –دار الفكر الجامعي  -(GATS)مات جات في مجال الخدتحرير التجارة الدولية وفقا التفاقية ال –رانيا محمود عبد العزيز عمارة  - 

 .82ص – 8002  -اإلسكندرية 
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المعلوماتية واالتصاالت لتحريك األموال والمدفوعات الدولية، وتقديم الخدمات المالية  التكنولوجيا

األموال والمخاطر التي  والحسابات و وسائل الدفع الدولية، دون االعتماد على النقل الفعلي لهذه

ذلك كان دفعة قوية نحو نمو موازين المدفوعات وزيادة الثروات  و كل، كان يتعرض لها التجار

 .والنمو المرتفع لعدد من اقتصاديات الدول مثل االقتصاد األمريكي

 :التقليدي لألعمال البنكية فيمكن تعريفها بأنهاوإذا تعرضنا للمفهوم 

التي يتم تقديمها إلى شريحة من العمالء  1*لمالية والمصرفية االستثماريةمجموعة من الخدمات ا"

عميل على  ذوى الثروات الكبيرة بما يتناسب مع المتطلبات واالحتياجات واألوضاع المالية لكل

 ".بشكل منفرد ومستقل حدا

وى المستثمرين ذ من ومن المفهوم السابق لألنشطة البنكية نجد أنه قد انحصر في مجموعة

 ،الثروات الضخمة، والتي قد آلت إليها إما عن طريق اإلرث أو عن طريق العمل والتجارة

في أسواق المال وممارسة ورغبتهم في زيادة ثرواتهم عن طريق المخاطرة واالستثمار بالدخول 

 .الخدمات المالية التي تتم من خالل هذا السوق ومن أمثلتها تداول األسهم والسندات

الخدمات المالية بالتشعب وكثرة األنشطة البنكية التي تقدمها البنوك المختلفة،  ويتميز قطاع

ل تكلفة وبمزايا أكثر لكافة وهذا يؤدي إلى المنافسة في القدرة على عرض مثل هذه الخدمات بأق

 :12ها، ومن أمثلة هذه الخدمات ما يليعمالئ

 .العمالتودائع والحسابات الجارية بمختلف خدمات ال -

 .ت االئتمان والحفظ وإدارة األمانةخدما -

 .خدمات تنفيذ الوصية و إعادة النظر في تخطيط الممتلكات -

لألسهم والسندات والمشتقات من خيارات ومستقبليات والعقود ( وبيعا اشراء)التداول  -

 .اآلجلة

 .و الكفاالت وتوفير النقود والسيولةالتسهيالت والتسليفات  -

 .ةيسل للمعادن النفعمليات تحويل العمالت والتداو -

 .خدمات التأمين على الحياة وحسابات التقاعد -

                                                           
1

 . هذا بخالف األنشطة البنكية االدخارية و المتمثلة في إيداع أموال الموردين لديها والحفاظ عليها - *

12
الطبعة  –ألردن ا  -دار وائل للنشر و التوزيع  –تسويق الخدمات المالية  –سليمان شكيب الجيوسي، محمود جاسم الصميدعي – 

 .72ص – 8002 –األولى 
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 .التوظيف المالي في األسهم والسندات من خالل صناديق االستثمار العالمية والمحلية -

إدارة المحافظ المالية بما تتميز به من توافر السيولة والعائد األفضل الذي يحقق  -

 .الربحية والتنوع في المخاطر

 .تشارية المالية والتخطيط المالي و الضريبيالخدمات االس -

 .الخدمات الشخصية مثل ترتيبات السفر والحجز واالنتقاالت -

 .إدارة الممتلكات العقارية وتقديم االستشارات العقارية -

 . فتح الحسابات المصرفية في الخارج -

 .ترتيب وتدبير عمليات التمويل الشخصي -

 .إتاحة القروض بمختلف العمالت -

 .قديم الخدمات للشركات المختلفة مثل تمويل التجارة و القروض والمساهماتإنشاء وت -

خدمات الحسابات الشامل، وهي الخدمات التي تجمع بين الحساب الجاري كامل  -

الخدمات والتحويل اليومي لألموال الزائدة عن رصيد مستهدف إلى بديل استثماري 

 .العميل بعنايةيختاره 

 .يات المقاصة بين حسابات العمالءخدمات الوساطة وإجراء عمل -

خدمات حساب تخصيص األصول من خالل توزيع ثروة العميل على بدائل االستثمار  -

 .التي يفضلها

لبنوك يتضح من التعداد السابق للخدمات المالية، األهمية االقتصادية التي تكمن في دور ا

اص قانونية أخرى غير البنوك مثل تلك الخدمات، إال أن هناك أشخالتجارية المتخصصة للقيام ب

تقدم أيضا عددا من الخدمات المالية ومن أشهرها خدمات التأمين، وإعادة التأمين والخدمات 

لى شركات التأمين والمؤسسات المالية مات مالية أخرى، والتي يعهد بها إالمتصلة بها و أي خد

 .المتخصصة كالبورصة

رفية داخل الدولة أما مفهوم تلك الخدمات على هذا عن تحديد مفهوم الخدمات المالية والمص

 الدولية األشكال التي تتخذها فإن هذه الخدمات تقدم من البنوك التجارية التجارة الدولية و ىمستو

 :صورتين هما الشركات دولية النشاط والتي تتخذ إحدى و 
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لة أخرى في دو للخدمة مستهلك تقديم الخدمات المالية بواسطة مؤسسة في دولة ما إلى -

 (.دأي تقديم الخدمات المالية عبر الحدو)

تقديم الخدمات المالية من خالل إنشاء شركات تابعة أو فروع بنكية أو وكاالت  -

بواسطة المؤسسات المالية المقيمة في دولة أخرى وذلك في أراضي الدولة المضيفة 

 .1لهذه الفروع، وهذا الشكل يرتبط باالستثمار األجنبي المباشر

السابقة بشكل واضح في معظم دول العالم، مما أدى إلى استقرار  صورهذه ال تانتشروقد 

ظاهرة التدويل المصرفي، والتوسع في تقديم الخدمات البنكية عن طريق عرض هذه الخدمات 

لغير المقيمين بالدولة أو عن طريق تأسيس بنوك أو فروع أو شركات تابعة للشركة األم خارج 

ومن ثم تتعامل هذه الفروع مع المقيمين و غير المقيمين بالدولة  ،تحمل جنسيتها التيإقليم الدولة 

 .التي تقيم فيها وتمارس نشاطها بها بصفة اعتيادية

ومن أمثلة الخدمات المالية الدولية التي تقدمها هذه البنوك األجنبية أو البنوك دولية النشاط،  

العديد من الخدمات الفرعية والجزئية المرتبطة بها، ق منها ينبثاألشكال الرئيسية التالية والتي 

 :2ويكمن إيجاز هذه األشكال على النحو التالي

الشيكات، األوامر الدائمة، التحويالت : تعلقة بالمدفوعات مثلخدمات المعامالت الم -

 .والبطاقات االئتمانية األخرى visa cardتقديم بطاقة المدفوعات البنكية، 

 .المحلية في العمالت األجنبية وتعامل اإلنجاز وال -

 .والكمبياالت ية و القروض االستهالكيةالتمويل الذي يشمل االعتمادات التصدير -

 .خدمات تدبير السيولة و االعتمادات المالية -

الحسابات الجارية، وحسابات الشيكات، وحسابات  :مثل خدمات اإليداع واالدخار -

 .فوائد عالية وكذلك الحسابات الدائنةاالدخار واإليداع لالستثمار أو اإليداع ب

 .االستثمار واالئتمان وحفظ الودائع وإقامة المشروعات أو المشاركة بأسهم محددة -

في الخارج وتوفير  هوالقائمة على خدمة العميل أثناء وجودخدمات أنشطة المبادالت  -

أنظمة أموال له أو تأمين تواجد أمواله الموجودة في الخارج خاصة إذا كانت هناك 

حيازة النقد  العميل من ة النقدية المحلية، والتي قد تمنعا السلطهصرف مقيدة تطبق

                                                           
1
 .72ص  - 8007 –اإلسكندرية  –الدار الجامعية  – االقتصاد الدولي -باهر عتلم سامي السيد  - 

2
 –دار النهضة العربية  – الجات و منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة في الخدمات المالية - عبد السالم عوض هللا تصفو  - 

 .87ص - 8008 –القاهرة 
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وبنكه حفاظا على ثرواته  ،وهي خدمات تقوم على السرية التامة بين العميلاألجنبي

 .ومعامالته التجارية خارج دولته

خدمات إصدار خطابات الضمان والسحب على المكشوف واإلقراض بضمان شهادات  -

 .األصول و والودائعاالدخار 

الحتياجات كل عميل وبما يحقق محفظة أصول وفقا  خدمات إدارة األصول أو تكوين -

ذات الوقت من خالل المضاربة  مخاطر اقل مع عائد أكبر وسيولة وسرية تامة في

 .والتعامل في األصول المالية والعينية عبر البورصات الدولية

تقدمها  ة وأي خدمات مالية شخصية أخرىتخصصوالمشورات الم اتاراالستش -

 .البنوك التجارية الدولية للعمالء

كل هذه الخدمات السابقة تقوم بتقديمها البنوك التجارية الدولية وبجانبها أيضا مجموعة من 

الشركات دولية النشاط أو متعددة الجنسيات ذات الفروع الكثيرة و المؤسسات المتخصصة 

     .ت الدوليةوشركات السمسرة والبورصا

وقد واكب هذا التطور الدولي في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، مجموعة من الظواهر 

 و تأتي في المرتبة األولى دوليا، التي أثرت بما ال شك فيه على نمو هذه الخدمات وازدياد أهميتها

ر التعامل والتي تعني خروج المصرف من إطامن هذه الظواهر، ظاهرة العولمة المصرفية 

المحلي إلي آفاق عالمية تعمل على دمج نشاط المصرف في السوق العالمي، وهذا ال يعني التخلي 

 النتقال بمحيط النشاط المصرفي إلىعما هو قائم وموجه إلى السوق المحلية الوطنية، بل تعني ا

 .1كفاءة ونشاطاائه أكثر فاعلية وكافة أنحاء العالم مع االحتفاظ بالمركز الوطني مما يجعل أد

إلى الرغبة الشديدة للتوسع واالنتشار والسيطرة العالمية  2وترجع أسباب العولمة المصرفية

التي ترتكز على مجموعة من العوامل تقوى جبهتها وتزيد من فعاليتها، وهذه العوامل تتمثل فيما 

 :يلي

 .ضخامة رؤوس األموال وتدفق االستثمارات وسرعة انتقالها من مكان ألخر -

-  

                                                           
1
جامعة   -المؤتمر السنوي الثالث لكلية الحقوق ،المعاصرة بالسودان االئتمانيةالتطورات المصرفية و  - راجع محمد فرج عبد الحليم - 

 .12/12ص - 8002 ماي 18/  11 - المعاصرة في مصر و العالم العربي  االئتمانيةالتطورات المصرفية و  :حلوان بعنوان
2
 - Ingo Walter - global competition in financial services market structure, protection and trade 

liberalization - American entreprise institute - united state of America – 1988 - p103/108. 
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 نمو وتوسع الشركات متعددة الجنسيات أو دولية النشاط، وذلك من أجل البحث عن  -

 أسواق جديدة مكونة بذلك أساطيل اقتصادية ضخمة من حيث حجم األموال المستثمرة 

 .إلى كل دولةووتدفقها من 

والتعامل على المستوى الدولي التداول ، نظم الدفع، التطور الهائل في نظم االتصاالت -

 . خالل شبكات االنترنت من

التطور الذي حدث في اقتصاديات المصارف وزيادة عددها وشدة المنافسة، أدى إلى  -

 .ضيق األسواق المصرفية المحلية على استيعاب جميع القدرات اإلنتاجية للمصارف

استخدام التقنية الحديثة بما تتطلبه الحداثة المصرفية من نظم ابتكارات لتصبح هذه  -

كثر قدرة على إرضاء العميل وإشباع رغباته وتعظيم العائد على حقوق المصارف أ

المساهمين واستغالل التكنولوجيا الحديثة و تفعيل قدرتها لتحقيق أكبر عائد مع خفض 

 .التكاليف

أو  رة المالية للمركز المالي للمصرفوحتى يتم تنفيذ فاعلية هذه العوامل تطلب زيادة القد

من أجل مله إلرضاء العميل و إشباع رغباته مع استخدام التقنية الحديثة البنك وتوسيع نطاق تعا

إعادة الهيكل التنظيمي لإلدارات  كذلك ئه لعمله، وهذا يتطلباوتحسين أد تطوير المصرف

لجنة بازل الدولية وفي نفس الوقت قواعد : والقيادات بالبنوك بما يتفق مع القواعد الدولية مثل

السرية والتوازن بين الحصول على الفرص وبين تجنب  ،األمن، النمو، من الحماية قدر تحقيق

 .المخاطر

وهي وتأتي في المرتبة الثانية ظاهرة أخرى وهي ظاهرة االندماج أو التجمع المصرفي، 

عبارة عن اتفاق فيما بين عدد من البنوك بالشكل الذي يجمع بينها في مباشرة عملها بهدف توزيع 

والقانونية واالستفادة من التقنية المصرفية الحديثة وتحقق الوفورات  المخاطر االقتصادية

 .االقتصادية المتحصلة من التركز االقتصادي وضبط العالقات القانونية الناشئة عن هذا االتفاق

إلى  طلب قرض في السوق الدولية، فيتوجهوهذا االتفاق يبدأ عندما يقرر المقترض طرح 

م عروضها، فإما أن تقوم هذه البنوك بتقديم عرض خاص لكل منها أو بنوك مختلفة يدعوها لتقدي

تتفاهم مع بنوك أخرى بهدف التجمع، وتقوم إحدى هذه البنوك بدور المنظم لهذا التجمع حيث 

يختار بنكا في عدد من الدول لتكوين تجمع مصرفي دولي، ويمنح األفضلية للبنوك التي تعرف 

مجموعة الضمان والتي  ه البنوك واختيار مجموعة منها تسمىيقوم باالتصال بهذ المقترض، ثم
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حصل على توكيل من المقترض حتى تتمكن من التفاهم مع باقي الشركاء عن المرحلة النهائية ت

 .1لتكوين التجمع

آثرت بشكل فعال ومنظم وقانوني في نمو  وتأتي في المرتبة األخيرة الظاهرة الثالثة التي

التي تتمثل في التجارة اإللكترونية  مالية على المستوى الدولي، وهيالتجارة في الخدمات ال

مجموعة العمليات والصفقات وذلك لتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات من 

خالل وسائل الكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة 

في النهاية إلى إبرام الصفقات  وجيا المعلومات واالتصاالت، مما يؤديولاالنترنت واستخدام تكن

التجارية الكترونيا، ولم يعد هناك حاجة لتواجد كل من البائع والمشترى في محل إبرام الصفقة أو 

 .2تنفيذها

وقد أدى ظهور التجارة اإللكترونية إلى قيام البنوك بتقديم خدمة مصرفية جديدة وذلك 

لبطاقات الخاصة باالنترنت فقط حتى تشجع عمالءها على التعامل بالتجارة بإصدارها ا

للحصول على األوراق ( ATMS)اإللكترونية، وكذلك استخدام ماكينات الصراف اآللي وبطاقات 

ن كل هذه البطاقات لعمالئها إضافة إلى كمالعميل، وتالنقدية في أي مكان وفي أي وقت يشاء فيه 

لة التعامل بها، عدد من المزايا المصرفية األخرى كإمكانية إطالع العميل السرعة واألمان وسهو

الحسابات الجارية الخاصة به، وإمكانية التحويل بين الحسابات، حسابات التوفير، وسداد على 

العمالت،واتصال  أسعار أخردفتر الشيكات للوقوف على  مستحقات بطاقات االئتمان، وطلب

إللكتروني، لالستفسار عن الخدمات البنكية التي يقدمها، وفي بعض البريد ا بالبنك عن طريق

اإللكترونية إذا لم يتمكن صاحب البطاقة من الحصول  ن يضمن البنك قيمة صفقات التجارةاألحيا

 .3على حقه من التاجر الذي تعامل معه

دد من في تجارة الشركة مع ع الشكل األولوتتخذ التجارة اإللكترونية أحد شكلين يتمثل 

شبكة اإلنترنت وهي تحقق الخصوصية مورديها وعمالئها الكبار واستخدام شفرة خاصة على 

وسرية المعلومات والتأكد على اإليجاب في العقد والتأكيد من عدم وقوع أي تغيرات أثناء تنفيذ 

 .العقد بين البائع والمشتري، ويعتبر هذا الشكل هو الشكل الغالب للتجارة اإللكترونية

 األول حتى اآلن فيتمثل في ما يسمىوهو ليس منتشرا كما في الشكل  ا الشكل الثانيأم

بين الشركات والمستهلكين، حيث تقوم ( Electronique shopping)بالتسوق اإللكتروني 
                                                           

1
 .12ص – 8002 – جامعة حلوان - قوقالمؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية الح - التجمع المصرفي -ماجد عبد الحميد عمار - 

2
 .10/17ص - 02العدد  - النشرة االقتصادية -البنك األهلي المصري  - 

3
 -D.G.Hanson - service banking, the arrival of the all purpose bank - the institute of bankers – London 

– 1982 - p189/195. 
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الشركة المنتجة بعرض سلعها وخدماتها وأسعارها عبر شبكة االنترنت ثم يقوم المستهلك باختبار 

ت التي يرغب في شرائها ويقوم بدفع الثمن من خالل بطاقات االئتمان كبطاقات السلعة أو الخدما

وذلك عبر الشبكة أيضا، أو عن ( Visa card)أو الفيزا كارت ( Master card)ماستر كارت 

 .طريق إرسال شيك بالثمن أو نقدا عند التسليم بعد الشراء عبر االنترنت

وإتمام العقد بأقل تكلفة دون  الدولي ة التعاملوظهور التجارة اإللكترونية أدى إلى سهول

التصادم بالحواجز اإلدارية وصعوبة االتصاالت التقليدية في بعض األحيان، باإلضافة إلى القدرة 

على توافر المعلومات الكافية في الوقت المناسب عند إبرام وتنفيذ العقد، وهذا ما يفيد المستهلك 

 .لهذه السلعة أو الخدمة محل العقد

و على الرغم من كون التجارة االلكترونية اآلن أصبحت أمرا ال مفر منه وال يمكن تجاهله، 

سواء من جهة االتفاقات الدولية أو التنظيمات الداخلية بأي دولة، فإنها تواجه بعض المشكالت 

 : القانونية عند تطبيق تتمثل في

عقد أو الوقوع في التحايل من تحديد القانون الواجب تطبيقه عند حدوث نزاع بين طرفي ال

بعض األشخاص و التشكك في صحة هذه البطاقات خاصة أن التجارة اإللكترونية قائمة على 

د التقليدية والذي كان يتضمن والمراسالت دون المستندات المادية كما كان واضحا في صورة العق

ين أطرافه، خاصة لو كان ند حدوث نزاع بالقانون الذي يطبق عحقوق والتزامات أطرافه، ويحدد 

يم هذه المشكالت ومحاولة التغلب عليها بالنص وتقوم بعض االتفاقات الدولية بتنظ ،التعامل دوليا

دولة المقيم أو في هذه االتفاقات على عدة قوانين تطبق عند حدوث أي نزاع، ومن أمثلتها قانون 

إذا كان  قتصار على قانون دولة المقيم،مورد السلعة أو الخدمة أو على األقل اال قانون دولة متعاقد

هذا المقيم هو مستهلك السلعة أو الخدمة وأيضا تقوم القوانين الداخلية بتنظيم التجارة اإللكترونية 

سواء عن طريق القوانين الجنائية التي تنظم جرائم النصب و االحتيال وتقرر العقوبات عند 

عبر االنترنت، أو عن طريق القوانين الخاصة التي  ارتكابها وتطبقها على جرائم التحايل والنصب

تنظم التجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني الذي يتم من خالل أطراف التعاقد عبر شبكة 

 .اإلنترنت

 فوائد تحرير التجارة في الخدمات المالية و مفهوم: المطلب الثاني

 التجارة في الخدمات الماليةتحرير مفهوم : الفرع األول

 ولية في الخدمات المالية تنحصر في انتقال الخدمةتحرير التجارة الد إن القيود التي تعوق

وأهمها الرقابة على أسواق الصرف األجنبي وفرض ضريبة على المعامالت  ،المالية عبر الحدود
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والتمييز  ،سواقعلى النفاذ لأل المالية التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين و كذلك القيود التي تؤثر

 .1في المعاملة الوطنية للشركات التابعة أو الفروع األجنبية للمصارف في السوق المحلي

من المنافسة في  دالة التنظيمات واإلجراءات التي تحإز :تحرير القطاع المالي يعنيولذلك فإن 

 .2يةالقطاع والتي تمنع قوى العرض والطلب في السوق من تحديد أسعار وكميات الخدمات المال

إلغاء القيود والترتيبات والضوابط المفروضة على حركات : ويمكن تعريف التحرير المالي بأنه

رؤوس األموال قصيرة و طويلة األجل عبر الحدود الوطنية وإعطاء السوق مطلق الفاعلية في 

 لقوى عمليات ضمان وتوزيع وتخصيص الموارد المالية وتحديد أسعار العمليات المالية طبقا

وبيع المصارف ذات الملكية العامة  ،إلغاء الرقابة المالية الحكومية ينبغيكذلك  .عرض والطلبال

على حرية الدخول وإعطاء المصارف والمؤسسات المالية استقاللها التام وعدم فرض أية قيود 

ه إنما تهدف والحقيقة إن تطبيق شروط التحرير المالي هذ .ة الخدمات الماليةوالخروج من صناع

على حساب ربحية  إلى حماية ربحية التوظيفات المالية على جميع االعتبارات األخرى، ولو

 .3وأيضا و لو على حساب التنمية ،االستثمارات في توسيع اإلنتاج

وبالتالي  .وهناك مجموعة من اإلصالحات أو الشروط التي تؤدي إلى تحرير القطاع المالي

 :ءة وخفض الكلفة منهابتعزيز الكفا تحسين األداء االقتصادي

 .لية أو المدعومةالة أسعار الفائدة التفضيإزالة التحكم في أسعار الفائدة وإز -

 .إزالة سقوف اإلقراض -

 .إزالة جميع أنواع التدخالت الرسمية وغير الرسمية في أعمال األسواق المالية -

 .اتخاذ إجراءات من شأنها تطوير أسواق المال -

 .المالية واإلدارية ،ية وذلك في النواحي القانونيةإعادة هيكلة المؤسسات المال -

 .تعزيز المنافسة بين المؤسسات المالية -

السلطة المالية وتطبيق المعايير الدولية في تنظيم ومراقبة  ةضمان استقاللية وكفاء -

 .القطاع المالي

 .تطوير أسواق األوراق المالية -

                                                           
1
 -جوان –العدد األول  - المجلد التاسع –معهد التخطيط القومي في مصر  –مجلة علمية محكمة  – المجلة المصرية للتنمية والتخطيط - 

 .778ص  – 8001
2
اإلعداد للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة  - أوراق موجزة - التجارة و الخدمات المالية - ربي أسيااالقتصادية واالجتماعية لغ للجنةا - 

 .8ص - 8007سبتمبر  - المكسيك – التجارة العالمية
3
 .27ص  - 1222 – دار المستقبل العربي - الدوليالمالي لرأس المال  قتصاد السياسياال ،العولمة المالية - زكي رمزي - 
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 .م الموردين األجانبإزالة القيود على حساب رأس المال وفتح األسواق أما -

إرساء الضوابط المعنية باستقرار النظام المالي وتطبيق المعايير الدولية المتفق  -

 .1عليها

 :ويوجد شكلين أو مجالين للتحرير المالي

 :التحرير المالي الداخلي -1

ويقتضي إلغاء القيود على تخصيص االئتمان المحلي وعلى أسعار الفائدة وإعطاء المصارف 

إن كان ذلك بالطبع ال يعني قيام نظام ، والمالية حرية كبيرة في إدارة نشاطهاوالمؤسسات 

الحكومات ألسباب تحوطية سوف تستمر في اإلشراف على النظام  ، ألنمئةالمصرفي حر مئة في 

والقيام بعمليات التحرير المالي الداخلي هي خطوة يجب أن تسبق عمليات التحرير  ،المصرفي

 .تستهدف االندماج والتكامل مع األسواق المالية العالمية التي الدولي المالي

 : التحرير المالي الدولي -2

إن جوهر عملية التحرير المالي الدولي التي تقوم عليها عولمة األسواق المالية هو تحرير 

إلغاء الخطر على المعامالت في حساب رأس : هو ااختصارحساب رأس المال والمقصود بذلك 

المالية لميزان المدفوعات والتي تشمل المعامالت المتعلقة بمختلف أشكال رأس  المال والحسابات

أسهم المحافظ المالية واالستثمار المباشر والعقاري والثروات الشخصية و المال مثل الديون، 

بإلغاء القيود على المرتبط ( لتحويلقابلية حساب رأس المال ل)س المال وتحرير حساب رأ

 .2الضوابط األخرى المرتبطة بهذه المعامالت جنبي ومعامالت النقد األ

 متطلبات تحرير التجارة في الخدمات المالية: الفرع الثاني

 :3يتطلب تحرير الخدمات المالية توافر عدد من الشروط من بينها

 .في سعر الفائدةإزالة التحكم  -

 .خصخصة المنشات التي يملكها القطاع العام -

 .قراض  بواسطة الحكومةتخفيض االتجاه اإلداري لإل -

 .إعطاء حق دخول قطاع الخدمات المالية لموردين جدد -

                                                           
1
 /جوان –سلسلة أوراق مصرفية  –تحرير التجارة في الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية  –اتحاد المصارف العربية  - 

 .12ص   - 8007– 08العدد  -ة جويلي
2
 .21ص   -مرجع سابق - زكي رمزي - 

3
 .08ص - مرجع سابق - المالية التجارة والخدمات - االجتماعية لغربي أسيا االقتصادية و الجنة - 
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 .استقرار البيئة االقتصادية الكلية وذلك لجني الفوائد المرجوة من التحرير -

 .استقرار في السياسات النقدية -

 فوائد تحرير التجارة في الخدمات المالية: الفرع الثالث

لدول ر في غاية األهمية خاصة بالنسبة لالخدمات المالية أمإن إزالة القيود التي تواجه تجارة 

إن ما يشهده العالم من  .و التي الزالت قطاعات الخدمات بها في حاجة ماسة إلى تطوير ،النامية

 ،و انتقال رؤوس األموال ،والتجارة الدولية في السلع ،تطور سريع في تداول الخدمات

كل هذا يستلزم خدمات مالية تتسم  ،ات األوراق الماليةسواء مباشرة أو في بورص اتواالستثمار

 .بالكفاءة والذي يأتي من خالل تحرير التجارة بها

 :1وهناك عدة فوائد لتحرير تجارة الخدمات المالية نذكر منها

تحرير التجارة في الخدمات المالية من المتوقع أن يجعل القطاع أكثر كفاءة واستقرار  -

تكاليف واالستفادة من عوائد السعة والتخصص وكذلك وذلك من خالل انخفاض ال

 .تطوير وتنمية الخدمات المالية المحلية لتعمل طبقا للمعايير الدولية

المنافسة بين الموردين المحليين و األجانب من شأنها أن تؤثر إيجابا على أعمال  -

تنافس قد فال ،ز النمو االقتصادييين في ظل وجود قطاع مالي قوي يحفالموردين المحل

يخفض أرباح الموردين الماليين المحليين إال أنه يؤدي إلى تكاليف منخفضة 

 .للمستهلكين وتنوع في الخدمات المتاحة

 ،ومعالجة البيانات ،إن نقل المعرفة والتكنولوجيا والمعلومات في اإلدارة والمحاسبة -

 .في الخدمات الماليةالمالية الجديدة تأتي عن طريق تحرير التجارة  و استخدام األدوات 

يؤدي تحرير التجارة في الخدمات المالية إلى توزيع المخاطر خاصة بالنسبة لألسواق  -

 .المالية الصغيرة والتي عادة ما تكون مقدرتها أقل على امتصاص الصدمات الكبيرة

 تنظيم تحرير قطاع الخدمات المالية: المطلب الثالث

حماية قطاعاتها المالية رغم مواكبتها لعملية العولمة تعطي معظم دول العالم اهتماما كبيرا ل

والتحرر المالي الدولي نظرا ألهمية هذا القطاع بالنسبة لالستقرار االقتصادي الكلي وتختلف 

                                                           
1
 .07ص -مرجع سابق –تحرير التجارة في الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية  –ربية عاتحاد المصارف ال - 
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يلي بحث أنواع التنظيمات لهذا القطاع بحسب السياسات والتوجهات االقتصادية للدول وفيما 

 .1في هذه النقاط موجز

 :ية في قطاع الخدمات الماليةالتدخالت الحكوم -1

يعتبر القطاع المالي ذو وضع خاص فيما يتعلق بالتزويد بخدمات معينة والتي تعتبر سلع 

 .وهو ضروري للتنمية ي من البنية األساسية في البنيان االقتصاديويعتبر القطاع المال .عامة

تباك نتيجة لعوامل داخلية أو وتحاول الحكومات دائما العمل على حماية قطاعاتها المالية من االر

وهناك أربعة أنواع من  .كما أن فشل أو إخفاق السوق المالية يؤدي إلى مشاكل حادة .خارجية

 :المالي وهي الحكومي والتي تؤثر على القطاعالتدخل 

فعندما يقوم البنك المركزي بعمليات السوق  ،إدارة السياسات االقتصادية بوجه عام (أ 

تأثر من هذه التدخالت بتأثيرها على العرض لقطاع المالي ستمفتوحة فإن ظروف اال

هذه التدخالت تقع خارج نطاق اتفاقية التجارة  .وأسعار الصرف ،النقدي وأسعار الفائدة

 .في الخدمات

تطبق الحكومات قواعد تدبيرية أو احترازية بهدف حماية القطاع المالي وتحقيق  (ب 

ن تتضمن مثل هذه التدابير يمكن أ ،لمستهلكيناالستقرار االقتصادي والرفاهية لصالح ا

ونسبة رأس المال المعقولة، ونسبة السيولة وقيود على  ،ونهامش القدرة على سداد الدي

والسيطرة على مخاطر السوق وضبط اإلدارة ومستلزمات تتعلق بالكشف أو  ،األصول

ات في ملحق الخدمات وتنص االتفاقية العامة للتجارة في الخدم .اإلفشاء وتقديم التقارير

المالية على أنه يمكن للدولة العضو في المنظمة أن تتخذ إجراءات ألسباب احترازية 

والتأكد من االستقامة واالستقرار  ،ملة األسهمل حماية المستثمرين والمودعين و حتشم

 .للنظام المالي

احترازية في والتي قد ال تكون تدبيرية أو تقوم الحكومات باالحتفاظ بتنظيمات أخرى  (ج 

مثل . مع ذلك يمكن أن تؤثر على ظروف العمل والمنافسة في السوقو طبيعتها، ولكن 

 اإلقراض القطاعات معينة أو ألفراد، ومثل هذ اإلقراضاالجراءات يمكن أن تشمل  هذه

يلية، والجدير بالذكر أن مثل هذه السياسات ال أن يكون مصاحبا ألسعار فائدة تفض يمكن

بها في ظل اتفاقية الخدمات  لتزامات المحددة التي يتم التعهد ة متعلقة باالتكون بالضرور

(GATS)  إال بدرجة تأثيرها على تشكيل محددات على النفاذ إلى األسواق أو المعاملة

                                                           
1
دراسات بحوث و  –االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وعالقتها بقطاع النقل في الدول العربية  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  - 
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فإنها  ،فإذا لم تكن هذه االجراءات تمييزية وال تؤدي إلى تقييد النفاذ إلى األسواق. الوطنية

لكل دولة الحق في تنظيم  سة من االتفاقية والتي تنص على أنالسادتقع في إطار المادة 

قطاعاتها االقتصادية، إال أنه يجب مراعاة شروط خاصة فيما يتعلق بوضع المعايير، 

بدخول السوق بحيث ال تشكل هذه وشروط النوعية أو الجودة، والتراخيص الخاصة 

تجدر  و. ون مبرر معقولاألنشطة عوائق لدخول موردي الخدمة للدول األعضاء د

راض ألغراض معينة بسعر فائدة منخفض ودون استيفاء شروط إلقا اإلشارة إلى أن

ن ذلك يفتح باب الفساد المالي على متعلق منها بالضمانات الكافية، فإالقرض وخاصة ال

 .، مما يهدد استقرار النظام الماليمصراعيه

أو تحريم تأسيس وجود محلي  هدفة منعالتي تفرضها الحكومات مستالقيود على التجارة  (د 

وإن تخفيض أو إزالة هذه  ،لموردي الخدمات األجانب أو توريد الخدمات عبر الحدود

اإلجراءات تشكل الركيزة األولى لجهود تحرير التجارة في الخدمات عموما والخدمات 

 .المالية على وجه الخصوص

 :أنواع التنظيم في القطاع المالي -2

وفي أقصى  ،نظيمات التي يمكن تطبيقها في القطاع المالي من بلد ألخرتختلف أنواع الت

السيطرة الكاملة للقطاع العام على قطاع الخدمات المالية و ذلك  يأخذ شكل أشكاله يمكن للتنظيم أن

وفي هذا النوع من التنظيم ال تظهر المنافسة بين المؤسسات المالية الحكومية  همؤسسات بامتالك 

وتأتي التكاليف المرتفعة لهذا النوع من التنظيم في فقدان  .نها وبين المؤسسات األجنبيةنفسها أو بي

هذا النظام معموال به في العديد من الدول النامية ومنها وال يزال  .الكفاءة في توزيع المدخرات

 .بعض الدول العربية

ت يتم إعطاء بعض الحاال ففي .متدني للقطاع العامن طريق تدخل وقد يكون التنظيم ع

تامة للسلطة المالية المنظمة بعيدا عن القطاع العام، وتقوم السلطة المالية بتطبيق  استقاللية

 .اإلجراءات التدبيرية واالحترازية في هذه الحالة لتضمن أمن واستقرار النظام المالي

لمالية وتلعب قوى السوق دورا هاما في تأمين المنافسة وإعطاء اإلشارات االزمة للسلطة ا

 .ن المنشآت المالية من اتخاد القرارات األكثر كفاءة واألقل تكلفةكمرها توالمنافسة بدو ،للتدخل
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ويعتبر انتهاج نظام اقتصاد السوق أو االقتصاد الحر شرطا مسبقا لتطبيق مثل هذا النوع من 

 .1اشئةفي الدول المتقدمة وبعض االقتصادات النو يالحظ أن هذا النظام متبعا . التنظيم

 االتفاقيات الدولية الهادفة إلى عولمة تحرير تجارة الخدمات المالية: المطلب الرابع

 عولمة تحرير تجارة الخدمات المالية: ولاأل لفرعا

 لوكسمبورغ ،المملكة المتحدة ،المصرفية في دول أوربا خاصة سويسرا و إن المراكز المالية

مريكية تلعب دورا بارزا في مجال تحرير تجارة الواليات المتحدة األ إلى إضافة ،و هولندا

وفيما تضل المعلومات محدودة عن التوريد عبر الحدود للمصارف  .الخدمات المالية في العالم

فإن هناك نموا كبير في أدوات مشتقات سعر الصرف المتداولة باإلضافة إلى جهود  ،االستثمارية

فيد المعلومات وت. العالمية المصرفية ف للعملياتالمستثمرين األجانب في تقليل مخاطر سعر الصر

وعمليات التداول في  ،كذلك أن هناك نموا في التوريد عبر الحدود لخدمات مصارف االستثمار

أما بالنسبة للخدمات المصرفية  ،األوراق المالية، والخدمات االستشارية في مجال الدمج للمصارف

فيد معلومات بنك التسويات لتوريد عبر الحدود حيث توظا في افهي لم تشهد نموا ملح ،بالتجزئة

ومن المالحظ  .ويد الجزء األكبر من هذه الخدماتالدولية بأن المنشآت المصرفية المحلية تقوم بتز

حدوث تطور في التوريد عبر الحدود لبعض خدمات التجزئة مثل ماكينات الصرف األلية التي 

وبطاقات االئتمان والقروض الشخصية وقروض تعمل من خالل بطاقات السحب البالستكية 

 .2اإلسكان وذلك بين دول االتحاد األوروبي

وتعتبر إدارة الثروات واألصول من اقدم الخدمات المالية الموردة عبر الحدود و أكثرها 

أهميتها في تجارة الخدمات المالية حجم رؤوس األموال الخاصة التي تقوم  عن مما يدلو  ،انتشارا

وفي مجال التأمين تعد  .ود أكثر من نصف القيمة لعمالء أجانبعويسرا بإدارتها ويمصارف س

وأكثر  .المملكة المتحدة وسويسرا من المراكز األكثر أهمية في توريد الخدمات المالية عبر الحدود

للعمالء  إعادة التأمين و التأمين المباشرخدمات التأمين توريدا هي التأمين الجوي و البحري و

وتعد خدمات إعادة التأمين األهم في مجال التوريد عبر  .لذي يتم من خالل الشركات الكبرىوا

الحدود حيث تقدر قيمة الخدمات الموردة عبر الحدود في الدول المتقدمة بأكثر من ثلث قيمة أقساط 

 .التأمين على غير الحياة
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مات المالية سواء كان ذلك هذا ويلعب االستثمار األجنبي المباشر دورا مهما في تجارة الخد

فقد  ،وعلى الرغم من األزمات المالية الدولية .عن طريق الوجود التجاري أو التوريد عبر الحدود

إلى بعض الدول النامية نظرا النخفاض التكاليف في هذه الدول رؤوس األموال بالتدفق  استمرت

 .ائق التنظيمية في القطاع الماليوكذلك االتجاه المتزايد لعولمة الخدمات المالية وتخفيض العو

فمن  ،لومات عن توريد الخدمات من خالل الوجود التجاريعوعلى الرغم من عدم وجود م

ؤدي التطورات ومن المتوقع أن ت. المتوقع أن يكون له النصيب األكبر في تجارة الخدمات المالية

ولكن  .في تجارة الخدمات الماليةواالبتكارات التكنولوجية إلى زيادة مساهمة التوريد عبر الحدود 

طلب اتصاال مباشرا تبعض الخدمات المالية مثل إدارة األصول والتأمين على الحياة التي تهناك 

 .بين المستهلكين والموردين

 (اصة فيما يتعلق ببطاقات االئتمانخ)كما أن التجارة اإللكترونية ال تزال غير مأمونة الجانب 

وكذا فمن المتوقع أن يظل الوجود التجاري الشكل الغالب على  .ميوتظل بحاجة إلى إطار تنظي

 .1توريد الخدمات وبخاصة في الدول النامية

عن النشاط المالي الدولي والتجارة في الخدمات  (BIS)وتشير بيانات بنك التسويات الدولية 

ية بشكل ملفت كما نمت األصول الخارج ،المالية أن اإلقراض المصرفي الدولي الصافي قد تزايد

بينما بقيت هذه النسبة أكثر  وقد ازدادت بصفة خاصة في دول أوربا الغربية ،في العقدين األخيرين

 .حيث أن األسواق المالية أكثر عمقا واستقرار ،ا في كل من الواليات المتحدة األمريكية وكنداثبات

صافي اإلصدارات العالمية وبسبب النمو في  ،كما نشير إلى النمو الملفت في القروض المشتركة

 .لألوراق المالية يظل مستوى اإلقراض موازيا لمستواه

 االتفاقيات الهادفة إلى التحرير الدولي للتجارة في الخدمات المالية: الثاني فرعال

عن تحقيق أهدافها في تواجه التجارة الدولية في الخدمات المالية عدة مشاكل وقيود تعوقها 

الخدمات المالية إلى جميع دول العالم، ويمكن تصنيف هذه القيود إلى  تقديمها لكافة أنواع

 :مجموعتين رئيسيتين

 : المجموعة األولى

مجموعة القيود التي تعوق انتقال الخدمة المالية عبر الحدود، و تتمثل هذه القيود في الرقابة 

لمؤسسات المالية في على أسواق الصرف األجنبي، سواء من خالل منع المقيمين من التعامل مع ا

                                                           
1
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خالل فرض ضريبة على المعامالت المالية التي تتم بين المقيمين وغير  من الدول األجنبية، أو

 .المقيمين

 :المجموعة الثانية

مجموعة القيود التي تؤثر على النفاذ لألسواق والتمييز في المعاملة الوطنية بين الشركات 

وبين الشركات والبنوك الوطنية، وهذه القيود سوق المحلي التابعة أو الفروع األجنبية للبنوك في ال

وجود  تفرض بصورة واضحة في الدول النامية، فتضع مجموعة من الشروط والقيود على

حماية اقتصادياتها من التعرض لالختالل أو عدم  بهدفعلى أراضيها،  االستثمار األجنبي المباشر

 .التوازن

ير التجارة الدولية في الخدمات المالية من تلك القيود ومن ثم كانت الحاجة شديدة إلى تحر

وبالفعل قامت المنظمات الدولية المعنية بهذا  ،والعمل على إزالتها بقواعد قانونية ذات طابع دولي

 أو بما يعرف بعولمة  المجال بعقد اتفاقات تهدف إلى التحرير الدولي للتجارة في الخدمات المالية،

 :1ومن أمثلتها ما يلي المالية،تحرير تجارة الخدمات 

 (:OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -1

دليل تحرير تحركات رأس المال الذي يحدد الخدمات : قامت هذه المنظمة بوضع كل من

الل التزامات كل دولة عضو على المالية التي يتم تقديمها عبر الحدود إلى غير المقيمين من خ

ت الجارية غير المنظورة الذي يحدد الخدمات المالية التي يتم تقديمها ، ودليل تحرير المعامالحدا

ومن  ،بإنشاء فروع أجنبية في أسواق الدول األخرى ويشمل ملحقا باألنشطة التي يجب تحريرها

ضمنها االستثمار األجنبي في مجال الخدمات المصرفية، ويعالج مشكالت النفاذ لألسواق والصادر 

 ،1176الن االستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات الصادر عام وأيضا إع ،1161عام 

ويعالج القيود على عمليات األجهزة المالية واألجنبية، بهدف الوصول إلى معاملة وطنية متساوية )

 (مع األجهزة المالية المحلية

إجراءات وقد تم إضافة بعض المعامالت المالية المستحدثة إلى قائمة األنشطة التي تشملها 

وس األموال وتدفقاتها قصيرة األجل و التي تشمل تحركات رؤ 1191ي عام التحرير وذلك ف

ات المالية قصيرة األجل يات سوق النقد والقروض واالئتمانوالتعامل في المبتكرات المالية كعمل

وإدارة اآلجلة و المبادالت والخيارات، والخدمات المصرفية والتجارية واالستثمارية والعمليات 

                                                           
1
أعمال الندوة  - فاقيات منظمة التجارة العالميةاالقتصاد المصري في مواجهة تحديات ات - مركز بحوث و دراسات التنمية التكنولوجية- 

 .170ص - 8006 – جامعة حلوان - القومية الثانية
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األصول وخدمات الوكاالت كالبحوث واالستشارات المالية، ومنح حق التأسيس حيث إعطاء 

 .وك المحليةمعاملة وطنية متكافئة للبنوك األجنبية مقارنة بالبن

 :االتحاد األوروبي -2

قامت دول االتحاد األوروبي بإزالة كافة القيود واالختالفات بين األنشطة التي تقدمها جميع 

ات المالية لكى تتواجد البنوك المتكاملة التي تقدم جميع الخدمات المالية والتجارية المؤسس

واالستثمارية، وإزالة قيود الصرف األجنبي على تدفقات رؤوس األموال قصيرة األجل وإزالة 

كافة المخاطر المترتبة عليه، لتحقيق االستقرار في أسعار الصرف في ظل النظام النقدي 

خيرا العمل على زيادة درجة المنافسة األجنبية لهذا السوق، و قد أقر المجلس ، و أاألوروبي

التوجه البنكي الثاني والذي يعتبر منهجا شامال لتحديد اختصاصات ، 1199في عام  األوروبي

هذا التوجه البنوك وانتشارها الجغرافي من خالل الفروع أو تقديم الخدمات عبر الحدود، واشتمل 

ة باألنشطة المصرفية المسموح بتقديمها، وتضمن هذا التوجه مجموعة من المبادئ أيضا على قائم

بدأ التي تحكم العمل المصرفي بين دول االتحاد وتنظم معامالتها المالية األخرى ومن أمثلتها م

، مبدأ االعتراف المتبادل، مبدأ رقابة الدول األم على عمليات الفروع مع حق المعاملة بالمثل

 .لمضيفة في وضع عدة استثناءات أو تحفظات على هذا المبدأ لحماية مصلحتها العامةالدولة ا

 :شرافيةبازل اإلمقررات لجنة  -3

بإقرار معايير محددة لقياس معدالت العالقة  (بازل)قمت لجنة الرقابة المصرفية الدولية 

ها بالنسبة لألصول ض لوالمخاطر التي يتعرالمالية والعناصر التي يتكون منها رأس مال أي بنك، 

قبل ممثلي البنوك المركزية  من ، وذلك1199ها، وقد وقعت على هذه المعايير في عام التي يمتلك

وتهدف هذه المعايير إلى إنشاء إطار موحد لرأس المال يطبق على . الثني عشر دولة صناعية

تقوية مراكزها  البنوك الدولية على حدود، وتشجيعالجميع المؤسسات المالية التي تعمل عبر 

ية والرقابية اللوائح اإلشراف المالية، وتخفيض مصادر المنافسة غير المتكافئة الناتجة عن اختالف

أساس قياس المخاطر على البنوك بين الدول، وقد تم تقسيم دول العالم إلي مجموعتين، وذلك على 

ضم المجموعة األولى الدول ذات المخاطر المنخفضة وتشمل دول منظمة التعاون االئتمانية، وت

السعودية وسويسرا، أما المجموعات الثانية فتضم  باإلضافة إلى( OECD)االقتصادي والتنمية 

 .الدول ذات المخاطر المرتفعة وتشمل باقي دول العالم

ايير وذلك كي تتماشي مع بتطوير هذه المع 1111ريل عام وقد قامت لجنة بازل في أف

التطورات التي لحقت بالخدمات المالية والمصرفية واستخدام التكنولوجية المعلوماتية في هذا 

     .   المجال
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هذا عن االتفاقيات الدولية التي قامت بتنظيم التجارة الدولية في الخدمات المالية وتحريرها من 

ويضاف إليها اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة تعوقها،  قد القيود الداخلية بكل دولة والتي

NAFTA على انفصال الخدمات المالية عن باقي الخدمات األخرى وتطبيق مبدأ  تنصتي وال

دا والمكسيك وكذلك المعاملة الوطنية بين الدول األعضاء بها وهي الواليات المتحدة األمريكية وكن

وتحرير  FTAاألمريكية وكندا بإنشاء منطقة حرة بينها م بين الواليات المتحدة االتفاق الذي ت

وتحريرها للخدمات  GATS، وأخيرا االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 1الخدمات البنكية

، وذلك بتوضيح األحكام والقواعد التي مواليال فصلال فيعنها المالية، والتي هي محل للحديث 

 . ي الدولي لهذه الخدماتأفردتها االتفاقية بشأن التحرير التجار

 . تحرير التجارة في الخدمات المالية نامية منالتحديات التي تواجه الدول ال: خامسالمطلب ال

تعتمد كثيرا على  ناميةة التجارة في الخدمات المالية بالنسبة للدول المولإن االستفادة من ع

وتحرير حساب رؤوس األموال،  االصالحات المالية خصوصا فيما يتعلق بالتنظيم المالي المحلي،

 . أزمات في غياب سياسات تنظيمية واقتصادية مالئمةفي فتحرير التجارة المالية قد يتسبب 

 : 2في هذا الصدد نذكر منها ناميةوهناك عدد من التحديات التي تواجه الدول ال

 لتنظيم السياسات المالية واالقتصادية غير المالئمة لتحرير الخدمات المالية، وكذلك ا

في األسواق بشكل غير مالئم  المباشرواإلشراف الحكومي غير المالئم، والتدخل 

 . االقتراض المفرط غير المدروس :والسياسات النقدية المتساهلة مثل

  التدخالت السياسية في االقراض من شأنها إضعاف المؤسسات المالية المحلية ووضعها

 . يةفي موقف ضعيف في مجابهة المنافسة األجنب

  األداء اإلداري للمؤسسات المالية المحلية قد يكون أقل من المستوى المطلوب لمجابهة

 . المنافسة العالمية مما قد يؤثر سلبا على أداء المؤسسات المحلية

 ففي حاالت فقدان الثقة أو . التأثير على االستقرار المالي من خالل حركة التدفقات المالية

قد يؤثر سلبا على المؤسسات  ما وال تتدفق إلى الخارج، وهواألزمات المالية فإن األم

 . المالية خاصة في األسواق التي تتميز بمحدوديتها وعدم عمقها

                                                           
1
 - Michael.J.Trebilcock, Robert Howse - The regulation of international trade –Geneva -2000 - 

p286/289. 

.02ص  – 8000 –تبة مدبولي مك –العولمة و الجات، التحديات و الفرص  –فوري عبد الواحد الع -
2
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ن ية، إال أنه عند النظر إلى المكاسب التي قد تنتج عالتحديات التي تواجه الدول النام هذه

شير ويجب أن ن. لك التحدياتعلى ت ع رئيسي للتغلبعد بمثابة دافتحرير الخدمات المالية، فإنها ت

إلى أن هناك جدل واسع النطاق حول العولمة والتي أصبحت توصف بنشر مستطير وشبح يكاد 

ية، لكن هل ستظل هذه الدول بعيدة عن التطورات العالمية؟ إن اإلجابة هي أنه ال ك بالدول الناميفت

ي االقتصاد العالمي والحصول هو صحيح وهو ما يعني االندماج فيجب أن يحدث ذلك والعكس 

 . على المكاسب المتاحة من خالل االتفاقيات الدولية

 

 . مساهمة تجارة الخدمات المالية في التجارة الدولية: نيالمبحث الثا 

كل  في أصبحت الخدمات عامة والخدمات المالية خاصة تمثل نسبة هامة من الناتج المحلي

ات في عدد كبير من الدول من القطاعات القائدة التي يتم الدول بل أن قطاع الخدمات المالية ب

مرتبطة بها، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر في معادلة التنمية  خرىاالرتكاز إليها في تنمية قطاعات أ

ة وعلى ذلك فقد أصبحت تجارة الخدمات المالية تمثل نسب. االقتصادية واالجتماعية بشكل عام

 (.......الخدمات المالية، النقل، التأمين)الرتباط معظم الخدمات  هامة في التجارة الدولية وذلك

إلى التطور السريع والكبير  حث التطرقحاول في هذا المبنوس ،بالصادرات والواردات السلعية

للتجارة الدولية في الخدمات المالية، مع اإلشارة إلى أهم الدول المتعاملة في هذا المجال، كما 

ث إلى مساهمة تجارة الخدمات المالية في بعض الدول المتقدمة والنامية سنتطرق في هذا المبح

ومدى فوائد تطوير تحرير التجارة في الخدمات المالية في إعطاء دفع  ،وخاصة الدول العربية

وفي األخير تواجه تجارة الخدمات المالية لتحريرها عدة عقبات  .القتصاديات البلدان العربية

ارة الخدمات في العالم هدافها وهي المساهمة الفعلية في بناء وتطوير تجحتى تصل إلى أومشاكل 

 . إليها في نهاية هذا المبحث وبالتالي رأينا من الواجب التطرق

 . نمو وتطور التجارة الدولية في الخدمات المالية: المطلب األول

دول، حيث يقوم مساهمة كبيرة في تحقيق النمو االقتصادي لمختلف التؤدي الخدمات المالية 

رات إلى المشروعات التي بتوجيه رؤوس األموال واالستثما (البنوك)قطاع الخدمات المالية 

ومن ثم تساهم في خدمة أغراض ومتطلبات النمو  ،تحقق عائد كبير مرتفع يمكنها أن

م دعمه بواسطة التطورات والذي ت ،(البنوك)سوق الخدمات المالية  اكتسبوقد .1االقتصادي

امة على المستويات الدولية، رات هنات واالتصاالت، خباال معالجة البيولوجية الحديثة في مجالتكن

                                                           
1
 - kolleen.J.Rask - international trade services and economic development - New York –1989 - p43/ 44.  
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دلنا اإلحصاءات والمؤشرات وت .حقق نموا مذهال في العمليات المالية على المستوى العالميكما 

لعالمي، على تزايد الدور الذي تقوم به التجارة الدولية في الخدمات المالية في االقتصاد ا العامة

للبنوك إلقراضي اوهكذا فقد حقق قطاع النشاط  .(1111ـ 1161) خاصة في العقود الثالثة

التجارية الدولية كأحد المصادر العامة للنمو في الصناعات البنكية، معدل نمو سنوي متوسط قدره 

ي كما لعبت مدفوعات الفائدة دورا كبيرا ف 1111ـ 1199سنويا خالل الفترة بين أعوام  11%

زيادة نسبة مساهمة الخدمات في موازين العمليات الجارية، حيث سجلت معدالت نمو سنوية بما 

ويفسر هذا الرواج في مدفوعات الفائدة بحالة النمو  .خالل العقود الثالثة األخيرة %9يعادل 

قد شهدت ف .اتنطرد في نشاط الوساطة المالية الدولية خالل حقيبتي السبعينات والثمانيضالم

د لى العديد من القيود التي كانت تحاألسواق المالية الدولية، خالل هذه الفترة، ثورة في القضاء ع

قد  و .1من الحركة الدولية لرأس المال، األمر الذي ساهم في نشوء ظاهرة تدويل رأس المال

 نعكس بدورها فيعة ومتنوعة من وسائل الدين التي تواج في ظهور مجموعة واسنعكس هذا الرا

جلت جميعا أما باقي العمليات غير المنظورة فقد س. مجموعة متنوعة من هياكل معدالت الفائدة

الملكية، وكذلك  و وهذا ما حدث في إجراءات العمل ،النسبية اانخفاضا واضحا في حصيلته

 . التجارة الدولية في طائفة الخدمات األخرى مثل النقل والسياحة

القتصاد العالمي وذلك من خالل تقديمها للخدمات االزمة وتمارس البنوك وظائف هامة في ا

لتسهيل تبادل السلع والخدمات األخرى، كما أنها تؤدي دورا هاما أيضا على مستوى االقتصاد 

القومي، و الذي يتمثل في التوزيع الكفء والفعال للموارد االقتصادية التي يتم توليدها داخل 

سوق المال لوظيفته وعن طريق نظام الوسطاء الماليين،  االقتصاد القومي وذلك عن طريق أداء

 .2 مما يساهم بفاعلية في تعزيز النمو االقتصادي

وة على بيع وشراء بدرجة كبيرة فعال مات الوساطة المالية باتساع نطاقهويتميز قطاع خد

ربعة األصول المالية المختلفة، تمارس البنوك التقليدية بوصفها مؤسسات مالية، الوظائف األ

 :3الرئيسية التالية

 قبول وحفظ الودائع من العمالء. 

 إجراء عمليات المقاصة بين حسابات العمالء. 

                                                           
1

 .122ص  - 1227 – التضامنمطبوعات   - الجات و البلدان النامية - سامي عفيفي حاتم - 
2
 -Unctad - the tradebility of banking services - impact and implications – Geneva - United nations – 

1994 -  p25. 
3

 .177 /172ص  -1222/ 1226 - دار الثقافة الجامعية –النقود و البنوك و الدخل القومي  –أحمد جامع  -
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  القيام بعمليات اإلقراض المختلفة للعمالء مثل تمويل التجارة و القروض المشتركة

 .والمساهمات

 خدمات الوساطة واالستشارات. 

فيها المشورة وتدبير النقود والسيولة فإن  و انطالقا من هذه الوظائف األربعة الرئيسية بما

و تتمثل المجموعة  ،نوع من الخدمات الجزئية المختلفة 051البنوك التجارية الدولية تقدم حتى 

 :الرئيسية لهذه األنواع المختلفة من الخدمات في االتي

  عات، الشيكات، التحويالت البنكية، كارت المدفو)خدمات المعامالت المتعلقة بالمدفوعات

 .(األوامر الدائمة

 تدبير السيولة واالعتمادات المالية. 

 االتجار والتعامل في العمالت األجنبية و المحلية. 

  (اعتمادات تصديرية، قروض استهالكية، كمبياالت)تمويل. 

 بالشيكات، حسابات ادخارية أو إيداعات، حسابات جارية، حسابات  )واالدخار يداعات اإل

 .(ابات اإليداع بفوائد عالية، وحسابات دائنة وتشمل االستثمار وحس

 المنشورات المتخصصة و االستشارات. 

  (....حفظ الودائع)االستثمار واالئتمان. 

الحديثة في مجال معالجة البيانات  ، فإن تطبيق أدوات التكنولوجياوكما سبق أن ذكرنا من قبل

رة الدولية في مجاالت الخدمات والمعلومات واالتصاالت قد تنتج عنه زيادة وتنوع في التجا

حيث أدى ذلك إلى إحداث زيادة في إمكانية نقل الخدمات البنكية المتنوعة بصفة فورية  .البنكية

وهكذا فقد أدت تلك التطورات  ،إتمام عمليات إضافية ألجل تقريبا إلى أماكن أخرى في العالم

ود الوطنية وعلى نحو دقيق ر الحدالتكنولوجية إلى خلق مقدرة على تقديم الخدمات البنكية عب

كما أدت تلك التطورات أيضا إلى خلق وتقديم سلسلة متسعة من الخدمات البنكية الحديثة  .للغاية

وهكذا فإنه باستثناء الخدمات البنكية التي تشمل على النقل  .1بيوترالمعتمدة على أنظمة تعمل بالكم

فتقريبا كل خدمات البنوك أصبحت تعمل  ،اق والوثائقمثل النقدية أو األور ،المادي لألشياء المادية

                                                           
1 - Martin. G.Ekert  - the gats a glimmer of hope for a multilateral leberalization of financial services 

markets – Canada – 1995 – P 22/23. 
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واألمثلة على أثار التطورات التكنولوجية على الصناعات  .األن بأجهزة االتصاالت اإللكترونية

كينات الصراف األلي والتي تعد من ما ،لتي من بينها على سبيل المثالالبنكية عديدة ومتنوعة وا

ذلك أدوات النقل االلكتروني كي أي وقت ومن أي مكان، وأحدث الوسائل للحصول على النقدية ف

 . رهالالئتمان السلع والخدمات، وشاشات البنك المنزلي وغي لألموال، والتي تسمح بالدفع الفوري

االيجابية المترتبة على التطورات التكنولوجية في مجال التجارة الدولية في  ارلآلثوبالنسبة 

التطورات إلى زيادة هائلة في حجم التجارة الدولية في خدمات الخدمات البنكية، فقد أدت هذه 

البنوك عبر الحدود الوطنية وذلك مقارنة بخدمات البنوك التي تقدم من خالل الفروع األجنبية، 

ى الوجود المادي للفروع لوجية الحديثة تكون قللت الحاجة إلوذلك فإن هذه التطورات التكنبو

ل الدولة المضيفة، حيث أصبح من الممكن في الوقت الحاضر تقديم لبنوك األجنبية داخالمحلية ل

لوجية الحديثة في هذا وكافة الخدمات البنكية عبر الحدود الوطنية اعتمادا على التطورات التكن

 . المجال

ن وجهة النظر بأن تقديم الخدمات البنكية من خالل ععبر غالبية خبراء البنوك ومع ذلك فقد 

عد من أشكال االستثمار األجنبي ب التمثيلية أو المشاركة، والذي يالمكات تأسيس الفروع، أو

مثل النقص فبعيدا عن األساليب المتعلقة بالتكنولوجيا، .1المباشر، سوف يسود وذلك ألسباب عديدة

أو حتى  ،ة األساسية الكافية في مجال االتصاالت على المستوى العالميالموجود حاليا في البني

ن العوائق التنظيمية التي تواجه عت اللغة والتي سريعا ما يتم التغلب عليها، وبعيدا ببساطة مشكال

فالعمالء  ،فالسبب الرئيسي يتعلق باألفراد أنفسهم ،التجارة عبر الحدود الوطنية في الخدمات البنكية

لبنك هم البنكية بواسطة الالخاصين واألفراد والمؤسسات يفضلون إلى حد بعيد اتمام جوهر أعما

العالقة وعلى ذلك ف. وذلك كوسيلة لألمان واالئتمان( لبنك أجنبيعا فر ان أومحليا ك)الشخصي 

الشخصية بين البنوك وعمالئها تكون محل اعتبار دائما في تقديم البنوك لخدماتها عبر الحدود 

لوجية والوطنية، كما أن هذه العالقة الشخصية ال تزال تحتل مكانة خاصة رغم التطورات التكن

 . الحدود الوطنية عبرالحديثة فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات البنكية 

 . لدى بعض الدول المتقدمة والناميةمة تجارة الخدمات المالية مساه: المطلب الثاني

ع تجارة الخدمات من منطقة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى، ويعود ذلك إلى ييختلف توز

ة تجارة فكلما كانت الدولة أكثر تطورا وتقدما انخفضت نسبة مساهم مستوى التطور في هذه الدول،

قل والسفر، وارتفعت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات المعتمدة على الخدمات التقليدية من الن

                                                           
1
 - Graham Dunkley - the free trade adventure – the uraguay round and Globalism –p177/178. 
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التقنيات الحديثة، مثل خدمات االتصال والتأمين والخدمات المالية وخدمات الكومبيوتر 

 . والمعلومات

من  %1775ي الجدول حيث تبلغ نسبة مساهمة صادرات قطاع النقل ويمكن مالحظة ذلك ف

بالنسبة ألسيا، وتبلغ  %0975اجمالي صادرات الخدمات في أمريكا الشمالية، بينما تبلغ هذه النسبة 

من اجمالي واردات الخدمات، بينما تبلغ هذه النسبة  %0171نسبة واردات أوربا من قطاع النقل 

 . في أسيا 1171%

وتبلغ نسبة مساهمة  %0715نسبة مساهمة قطاع التأمين في صادرات الخدمات العالمية وتبلغ 

كما نالحظ أن  .عالميةفي صادرات الخدمات ال %5765 (ما عدا التأمين)قطاع الخدمات المالية 

النسبة  باقي من صادرات الخدمات العالمية، وتتوزع %51قطاع النقل والسفر يشكالن معا نسبة 

 . باقي قطاعات الخدماتعلى  (57%)

من  %7711تشكل نسبة  (المصرفية، التأمين وغيرها)نالحظ أن مجمل الخدمات المالية 

اجمالي صادرات الخدمات العالمية، أي تأتي في الترتيب الرابع بعد كل من السفر والنقل وخدمات 

 . ب الخامسفي الترتي (ما عدا التأمين)األعمال األخرى، ويأتي ترتيب الخدمات المالية 

دى نسبة مساهمة تجارة الخدمات المالية ل نجد ارتفاع 0115ـ 0111بين عامي  وبالمقارنة

حيث ازدادت نسبة مساهمة صادرات الخدمات المالية . أخرىبعض الدول وانخفاضها بالنسبة لدول 

، وارتفاع صادرات الخدمات المالية بالنسبة للواليات المتحدة %175إلى  %0,0 من لكندا

، وكذلك األمر بالنسبة إليطاليا حيث ارتفعت هذه النسبة من %971إلى  %579األمريكية من 

، وهناك دول أخرى تراجعت فيها نسبة مساهمة صادرات الخدمات المالية %671إلى  179%

عتقد أن حصة مساهمة الخدمات المالية في ون. في صادرات الخدمات مثل الصين (ماعدا التأمين)

ت سوف تنخفض في السنوات المقبلة وذلك نتيجة لهذه األزمة المالية التي طالت تجارة الخدما

 .جارة الخدمات المالية في العالمع تيوالجدول التالي يبين توز. اُثارها السلبية مختلف الدول
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(نسبة/مليار دوالر)الوحدة                                                                            2112توزيع تجارة الخدمات المالية في العالم لسنة (: 11)الجدول رقم 

 

 الخدمات األخرى السفر النقل
خدمات 

 االتصال

خدمات 

التشييد 

 والبناء

خدمات 

 التأمين

الخدمات 

 المالية

خدمات 

الكمبيوتر 

و 

 المعلومات

براءات 

االختراع 

و 

 التراخيص

الخدمات 

الثقافية و 

 الترفيهية

خدمات 

عمال األ

 األخرى
 صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات

         5171 5576 1175 0771 1775 0775 أمريكا الشمالية

 أمريكا الجنوبية
 و الوسطى 

1775 0179 0575 5971 19 0770 
        

         5171 5775 0971 0171 0079 0171 أوروبا

 االتحاد 
 األوروبي

0076 00,6 01 0770 5971 5171 
        

         0575 1971 51 01 0576 5171 أفريقيا

         5571 11,1 0676 0579 0975 1171 أسيا

الصادرات  قيمة

لتجارة  العالمية

 الخدمات

 -511  -605  -1111 

        

نسبة الصادرات 

من النقل  العالمية

الخدمات -السفر -

إلى …االخرى

 إجمالي الصادرات

  العالمية
 في الخدمات

 -0176  -0175 -  57 1799 1799 0,15 5,65 1,7, 6,59 1751 0175 

 www .wto.org/english/res-e/its/statis-e/2006-e/its06-toc-e.htm: ظيم الجدول من الباحث اعتماد علىتم تن

www .wto.org/english/res-e/its/statis-e/2005-e/its05-toc-e.htm                                               

 .من قبل الباحث هانسبة قطاعات الخدمات إلى إجمالي قطاع الخدمات تم احتساب
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ائدة في مجال يكية وكندا واليابان من الدول الروتعتبر الدول األوروبية والواليات المتحدة األمر

في استراد وتصدير الخدمات اسية تجارة الخدمات، وباإلضافة إلى ذلك فإنها تعتبر من الدول األس

حيث بلغت . المالية، حيث تشكل تجارة الخدمات المالية نسبة مرتفعة من اجمالي تجارة الخدمات 

مليار  0171 (ماعدا خدمات التأمين)قيمة صادرات الخدمات المالية في الواليات المتحدة األمريكية 

اجمالي صادرات الخدمات، بينما تشكل  من %971دوالر، وتشكل صادرات الخدمات المالية نسبة 

وبالنسبة لبريطانيا فقد بلغت قيمة صادرات الخدمات المالية  %,,1صادرات خدمات التأمين 

مليار دوالر، وبالتالي فان بريطانيا تشكل الدولة األولى عالميا من حيث قيمة صادرات  1077

درات الخدمات وقد بلغت هذه النسبة خدماتها المالية ومن حيث نسبة هذه الصادرات من اجمالي صا

حيث قيمة صادراتها في  ب الثاني بعد الواليات المتحدة منيتأيضا تأتي بريطانيا في التر. 1771%

 %170مليار دوالر، وبلغت نسبة مساهمتها في تجارة الخدمات  6خدمات التأمين، حيث بلغت 

مساهمة صادرات خدمات التأمين في  وتأتي بريطانيا في الترتيب الثاني بعد كندا من حيث نسبة

 . اجمالي صادرات الخدمات

فنالحظ أنها  (ما عدا التأمين) المالية ل النامية الرائدة في مجال تجارة الخدماتوأما بالنسبة للد

مكونة من دول شرق أسيا ودول مختلفة من أنحاء العالم، حيث تأتي سنغافورة في الترتيب األول 

ماتها المالية، ومن ثم كوريا الجنوبية، ومن ثم تايوان، حيث تبلغ قيمة من حيث قيمة صادرات خد

وتعد سوازيالندا الدولة األولى من  ،مليار دوالر 1,615صادرات سنغافورة من الخدمات المالية 

نسبة مساهمة الخدمات المالية في اجمالي صادرات الخدمات، وتعتبر  من حيث بين الدول النامية

ولى من بين الدول النامية من حيث قيمة واردتها من الخدمات المالية التي تبلغ تايوان الدولة األ

مليون دوالر، وتأتي سوازيالند في الترتيب األول من حيث نسبة مساهمة واردات الخدمات  1171

 . %0671المالية في اجمالي واردات الخدمات المالية والتي بلغت 

ات في الخدمات المالية في الدول المتقدمة والنامية وبالمقارنة بين قيمة الصادرات والوارد

تبلغ صادرات فنالحظ أن هذه القيمة بالنسبة للدول المتقدمة أكبر بكثير مما لدى الدول النامية، 

 15مليون دوالر، ولدى الكويت  155مليون دوالر، ولدى تركيا  61الخدمات المالية لدى ماليزيا 

ة في الجدول تعتبر من الدول الرائدة في مجال تجارة الخدمات مليون دوالر، وهذه الدول الوارد

 .المالية، أي أن بقية الدول النامية صادراتها وواردتها من تجارة الخدمات المالية ستكون أقل

نالحظ أيضا انخفاض عدد الدول العربية الواردة في قائمة الدول األساسية في تجارة الخدمات،  و 

ونالحظ أيضا . بالنسبة للوارداتللصادرات وليس لها أي وجود  وهي منحصرة فقط بالنسبة

مصر، )انخفاض قيمة صادرات الخدمات المالية بالنسبة للدول العربية المذكورة في القائمة 
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وانخفاض نسبة مساهمة صادرات الخدمات المالية في اجمالي الصادرات، حيث بلغت  (الكويت

 %177مليون دوالر، وهي تشكل نسبة مساهمة  15للكويت قيمة صادرات الخدمات المالية بالنسبة 

وإن انخفاض عدد الدول العربية الواردة في قائمة الدول الرائدة،  ،في اجمالي صادرات الخدمات

في مجال تجارة الخدمات المالية، وانخفاض قيمة صادراتها، وانخفاض نسبة مساهمتها في اجمالي 

فروضة على القطاع المالي العربي، وبالتالي انخفاض درجة صادرات الخدمات يعود إلى القيود الم

والجدولين التاليين يبين نسبة مساهمة صادرات وواردات . التحرير واالنفتاح على العالم الخارجي

  .لدى بعض الدول المتقدمة والنامية ما عدا التأمين الخدمات المالية

الجدول رقم )12(: نسبة مساهمة صادرات و ورادات الخدمات المالية ما عدا التأمين لدى بعض 

الدول المتقدمة في سنة 2112.)نسبة مئوية/ مليار دوالر(

 كندا 
الواليات 

 المتحدة
 اليابان بريطانيا إيطاليا ألمانيا فرنسا

إجمالي قيمة صادرات 

 الخدمات

5070 155 115 15975 1175 19977 11771 

قيمة صادرات الخدمات 

 المالية

179 0171 175 6,, 571 1077 5 

قيمة صادرات خدمات 

 التأمين

171 679 177 0 175 6 171 

نسبة صادرات الخدمات 

 المالية

170% 971% 1,2% 570% 671% 1771% 577% 

نسبة صادرات خدمات 

 التأمين

571% 171% 1,5% 1,5% 1,6% 170% 179% 

إجمالي قيمة ورادات 

 الخدمات

6570 09170 11571 01175 1075 15571 11076 

قيمة واردات الخدمات 

 المالية

071 675 075 571 577 775 077 

قيمة ورادات خدمات 

 التأمين

5,, 0975 071 577 070 176 171 

نسبة واردات الخدمات 

 المالية

175% 071% 071% 071% 5% 579% 0% 

نسبة واردات خدمات 

 التأمين
7,,%  1171% 079% 0,5% 0,5%  1% 1,4% 

 :من الباحث اعتماد على تم تنظيم الجدول

 www .wto.org/english/res-e/its/statis-e/2006-e/its06-toc-e.htm 
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لدى بعض ( ماعدا التأمين)مساهمة صادرات و ورادات الخدمات المالية(: 13)الجدول رقم 

 (نسبة مئوية /مليون دوالر ). 2112الدول النامية لسنة 

 2112الواردات   2112الصادرات  

 لةالدو
قيمة صادرات 

 الخدمات المالية

نسبة الصادرات 

في الخدمات 

المالية إلى 

إجمالي صادرات 

 الخدمات

 الدولة
قيمة واردات 

 الخدمات المالية

نسبة الواردات 

في الخدمات 

المالية إلى 

إجمالي واردات 

 الخدمات

- -  هونغ كونغ- -  ونغكهونغ 

 570 1171 تايوان 770 1615 سنغافورا

 175 799 سنغافورا 5.1 1517 تايوان

 071 511 أند ونسيا 176 1610 كوريا الجنوبية

 1 717 البرازيل 579 515 جنوب أفريقيا
 076 551 المكسيك 170 517 البرازيل

 1.0 196 تركيا 079 167 أند ونسيا

 5 111 تشيلي 5175 151 سوازيالند 
 0671 101 سوازيالند 171 155 تركيا

 175 195 جنوب إفريقيا 671 117 باناما

 175 111 ماليزيا ,,1 60 ماليزيا

 170 151 الصين 170 155 الصين

 171 159 باناما 9 117 باربادوس

 171 177 كوريا الجنوبية 171 117 مصر

 577 051 فنزويال 175 59 تونس

 079 011 األرجنتين 571 65 األورغواي

 1 155 كولومبيا 170 51 الفلبين
 176 11 الفلبين 177 15 الكويت

 177 105 باكتسان 171 57 باكستان

  :تم تنظيم الجدول من الباحث اعتماد على

Unctad-unctad.handbook of statistics-2006 

 ن للخدمات المالية في العالم يالمستوردون والمصدرون األساسي: المطلب الثالث

المحلي أم الدولي سعت  لى المستوىلقطاع الخدماتي، سواء عبناء على األهمية المتزايدة ل

الدول المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية والمجموعة األوروبية إلدماج هذا القطاع 

 .1على الرغم من المعارضة الشديدة لمعظم الدول النامية (GATT)ضمن اتفاقيات 

ضمن االتفاقية نتيجة  ويرجع إصرار الواليات المتحدة األمريكية على إدماج هذه القطاعات

من القوة العاملة في هذا  %75إذ تعمل نسبة مقدراها  ،الزدياد أهمية هذا القطاع في اقتصادها

من الناتج الوطني األمريكي يأتي حاليا من قطاع  %71القطاع وتشير المعلومات إلى أن حوالي 

                                                           
1
العلوم  مجلة –االتفاقية العامة لتجارة الخدمات وانعكاساتها على الدول النامية مع اإلشارة إلى مصر  -منار على محسن ىمصطف - 

 .  728ص  -8007– 7العدد - 71المجلد  –جامعة الكويت  –االجتماعية 
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(الخدمات كالمصارف واالتصاالت والعناية الصحية
1

إن  األمريكيونخبراء ، وبالتالي يرى ال 

تحرير هذه القطاعات سوف يساعد على تحسين أوضاع االقتصاد األمريكي، ويمكنه من المنافسة 

في األسواق العالمية، خاصة مع القوى االقتصادية الصاعدة في النظام االقتصادي الدولي و يساعد 

وعاتعلى التخفيف من حدة العجز في ميزانها التجاري وبالتالي ميزان المدف
2
. 

الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  0115تقرير االستثمار العالمي لعام  لقد أوضح

(UNCTAD) لمباشر على المستوى أن هناك تحوال نحو الخدمات في بنية االستثمار األجنبي ا

ارتفع إلى نحو  0110، وبحلول عام 1111إلى أقل من النصف في عام  العالمي،حيث ارتفع

مليار دوالر 5وبما يعادل   ،61%
3

ويمكن مالحظة وجود تحول نحو الخدمات في عمليات . 

اندماج وشراء الشركات عبر الحدود، حيث ارتفع نصيب الخدمات من عمليات اندماج وشراء 

في عام  % 11710مقابل  0116لعام  %51الشركات عبر الحدود على مستوى العالم إلى 

11994
. 

، وازداد 0115صفقة وذلك لعام  5111االندماج واالستحواذ عبر الحدود  لقد بلغ عدد صفقات

من عدد   0116صفقة وكانت حصة الخدمات في عام  6175حتى أصبح  0116عددها في عام 

وتبلغ حصة الخدمات المالية من عدد الصفقات  ،%61799صفقة أي بنسبة  5056الصفقات 

من إجمالي عدد صفقات االندماج، وبلغت نسبة  %1.51أي بنسبة  (من حيث البيع )صفقة  661

وبلغت نسبة مساهمة الخدمات  0116لعام  %51مساهمة الخدمات في قيمة االندماج عبر الحدود 

01165لعام  %15.15المالية في قيمة االندماج عبر الحدود 
 .(من حيث البيع) 

جهزة االتصال واألدوات لقد أدى تسارع وتيرة التقدم التقني بوجه عام وتقنية المعلومات وأ

التنظيمية بوجه خاص إلى تزايد حجم تجارة الخدمات بشكل موسع، وقد ساير هذا التزايد تصاعد 

القيود المفروضة على تجارة الخدمات مما حث الدول المتقدمة وفي مقدمتها الواليات المتحدة 

مفاوضات جولة األمريكية على اإلصرار لوضع قواعد لتحرير تجارة الخدمات على مائدة 

ات إلى وضع األوروغواي، وقد عارضت الدول النامية هذا االتجاه خوفا من أن تقود المفاوض

إن التوقيع على اتفاقية . أو نمو هذه الصناعة الناشئة لديها إقامةلتزامات قد تعيق قواعد وإ

                                                           
1
 .117ص  – 8001– 77العدد  –مجلة العمران العربي  –أراء حول منظمة التجارة العالمية من منظار عالمي وعربي  –عودةوليد  - 

2
 1222– 112العدد  –مجلة السياسة الدولية  –والخسارة  حسابات المكسب دورة األوروغواي والعالم الثالث، –الجباليعبد الفتاح  - 

 .807ص  –
3
 - Unctad - world investement report -2004–p278. 

4
 -Ibid - p421. 

5
 - Unctad - world investement report-2007- p278/279. 
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(GATS) مريكية فتح أسواق البلدان العالمية، والسيما النامية أمام مؤسسات الخدمات األ

 . المتطورة

قصد تتبع التطور والتغير الحاصل في المستوى التصديري واالستيرادي للدول األساسية في 

مجال تجارة الخدمات المالية، فإننا نالحظ أن الواليات المتحدة األمريكية قد حافظت على مركزها 

الواليات المتحدة األول، في مجال استراد وتصدير الخدمات، ونالحظ أن هناك تراجعا في حصة 

في الصادرات العالمية للخدمات خالل السنوات المدروسة، بينما احتلت المملكة المتحدة البريطانية 

واحتلت ألمانيا الترتيب الثالث من . الترتيب الثاني من حيث حصتها في الصادرات العالمية للخدمات

حيث بلغت حصتها  (0115ـ 0111)حيث حصتها في المستوردات العالمية للخدمات للسنوات 

 . 0115لعام ( 976%)

ونالحظ بشكل عام أن الدول األوروبية والواليات المتحدة ودول جنوب شرق أسيا هي التي 

تسيطر على المراتب الخمس والعشرون األولى، ولكن مع تغيير بسيط في مستوى الترتيب باتجاه 

ولكن بالمقابل فان هناك . جعا لدولة أخرىالتقدم أو التراجع، وكل تقدم بالنسبة لدولة ما يعني ترا

دولة لعام  (05)تغيرا ملحوظا قد طرأ على ترتيب بعض الدول، فإيرالندا لم تكن ضمن قائمة 

 (10)ثم أصبحت في الترتيب  (01)احتلت الترتيب  0111للمصدرين األوائل، وفي عام  1117

ثم أصبحت  0111لعام  (11)ترتيب ، وأيضا بالنسبة للمستوردات فإنها انتقلت من ال0115لعام 

ال تراجع ترتيبها بشكل ملحوظ مثل اهناك دو ، وأيضا نجد أن0115لعام  (11)تحتل الترتيب 

في قائمة  0115لعام  (06)إلى الترتيب 1117لعام  (17)تركيا حيث تراجع ترتيبها من الترتيب 

 (00)وردات العالمية في الترتيب وأيضا تراجع ترتيب ماليزيا في المست. المصدرين األوائل عالميا

 .0115لعام  (01)إلى الترتيب  1117لعام 

وإذا أخدنا بعين االعتبار أن االتحاد األوروبي كتلة اقتصادية واحدة، وبالتالي علينا اهمال  

التجارة الداخلية بين دول االتحاد األوروبي، فإنه سيكون هناك تغير ملحوظ في ترتيب الدول 

رة والمستوردة للخدمات، وسيكون هناك دول جديدة ضمن هذا الترتيب حيث الرئيسية المصد

 %0575من الصادرات العالمية و نسبة  %0771سيحتل االتحاد األوروبي المرتبة األولى ونسبة 

 . من المستوردات العالمية، ثم تأتي الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة الثانية

ربية في الترتيب العالمي للمصدرين األوائل للخدمات فإننا نجد أما بالنسبة لموقع الدول الع

، ثم 0115لعام  (11)مصر وهي الدولة العربية األولى في الترتيب العالمي حيث حملت الترتيب 

العربية المتحدة المرتبة  اإلمارات، أما بالنسبة للمستوردات فتحتل (19)تأتي لبنان في الترتيب 
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عالميا ثم المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني عربيا والترتيب  (11)األولى عربيا والمرتبة 

 . 0115عالميا لعام  (11)

  يان االقتصادي للدول العربيةالبنمساهمة تجارة الخدمات المالية في : مطلب الرابعال

يمكن  وهذا ما 0116ـ 1111ا خالل الفترة لقد شهدت تجارة الخدمات تطورا ملحوظ

مليون دوالر، وقد  17650بلغت الصادرات العربية  1111من خالل الجدول، ففي عام  ظتهمالح

، ونالحظ أن هذه النسبة تراجعت إلى من الصادرات العالمية في الخدمات %0710شكلت نسبة 

 . 0116لعام  %1796وإلى  0111لعام  1791%

الحظ أن معدل نمو وبمقارنة مستوى النمو في الصادرات العالمية والصادرات العربية ن

وبالنسبة للصادرات العربية فإنها  %95يبلغ  (0111ـ 1111)الصادرات العالمية خالل الفترة 

نالحظ أن نسبة النمو في الصادرات  (0116ـ 0111)وخالل الفترة ما بين  %57770تبلغ 

 . %91717، وبالنسبة للدول العربية فإنها بلغت %7979العالمية قد بلغت 

من الواردات  %5750ة للواردات العربية فنالحظ أنها تراجعت نسبتها من أيضا بالنسب

أيضا نالحظ أن نسبة النمو في . %0771ثم إلى  ومن %1707العالمية في الخدمات إلى 

بينما تبلغ هذه النسبة وخالل  (0116ـ 1111)خالل الفترة  %70709المستوردات العالمية بلغت 

 .%50716العربية  للواردات نفس الفترة

أيضا من خالل مقارنة الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات نجد أن هذا الفرق 

دائما سلبي بالنسبة إلجمالي الدول العربية، مع أن هذا الفارق انخفض بشكل بسيط إال أنه بقي 

من  %1976، وهو ما يعادل 0116مليون دوالر لعام  11705كبيرا جدا، حيث بلغ هذا الفارق 

، والجدول التالي يبين تطور صادرات وواردات الخدمات لدى الدول 0116يمة الصادرات لعام ق

 . العربية
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  تطور صادرات و ورادات الخدمات لدى الدول العربية(: 12)الجدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة 

 الدول العربية
 الواردات الصادرات 

1111 0111 0116 1111 0111 0116 

- - - - - -  ل الصوما

- -  1101- -  517 الجزائر

 ت11197 7511 1799 ت16015 1911 5171 مصر

 ت0611 915 1195 ت551 170 117 ليبيا 

 ت5511 1910 1555 ت9106 1115 0111 المغرب

 1955 659 009 115 07 171 السودان

 0151 1019 956 5001 0767 1699 تونس

 ت1095 719 575 ت1971 111 151 البحرين

 0611 1700 1069 ت0561 1617 1557 األردن

 ت9110 5915 1151 ت5651 1911 1071 الكويت

 511 566  - 191 160-  فلسطين

 1519 1751 711 ت111 550 69 عمان

 07157 05009 00195 5116 1771 1107 السعودية

 0016 1667 910 1007 1611 975 سورية

 ت1507 911 691 ت577 011 116 اليمن

 111 151 117 61 57 07 موريتانيا

 95- -  005  -  - جيبوتي 

 71751 51619 19101 51106 07906 17650 المجموع

 0616591 1519715 961577 0715659 1501151 911915 العالم

 %0.71 %1707 %5750 %1796 %1.91 %0710 النسبة

 

 :على اتم تنظيم الجدول من الباحث اعتماد

Unctad - unctad.handbook of statistics -2006 

 .يوجد دول عربية لم تتوفر عنها أي معلومات -

و هي تعود للدول  0116و ذلك لعدم توفر أرقام عام  0115بعض األرقام تعود إلى عام  -

 .السعودية، سوريا، موريطانيا و جيبوتي:التالية

 .0115أرقام دولة فلسطين تعود لعام  -

، حيث بلغت (0116ـ 0111)الناتج االجمالي خالل الفترة ولقد نمت نسبة مساهمة الخدمات في  

، بينما بلغت هذه 0111لعام  %51715نسبة مساهمة الخدمات في الناتج الداخلي االجمالي 

مساهمة الخدمات  في نسبة ولكن نالحظ أن هناك تراجعا طفيفا. 0116لعام  %5171النسبة 

، 0111لعام  %11705ة الخدمات االنتاجية االنتاجية خالل نفس الفترة، حيث بلغت نسبة مساهم
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مات في نسبة مساهمة الخد، وهذا يعني أن الزيادة في 0116لعام  %1071بينما بلغت هذه النسبة 

عود للخدمات االجتماعية، ولكن نالحظ أيضا أن هناك نموا ملحوظا في الناتج الداخلي االجمالي ت

لناتج الداخلي االجمالي خالل نفس الفترة، ففي ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات المالية في ا

، كما 0116لعام %6701، وقد أصبحت هذه النسبة %1761بلغت هذه النسبة  0111عام 

 %11755نالحظ أن نسبة مساهمة الخدمات المالية إلى الخدمات االنتاجية قد ارتفعت أيضا من 

 . 0116لعام  %19795، إلى 0111لعام 

لعربية نجد أن السعودية تحتل المرتبة األولى من حيث قيمة مساهمة وبالمقارنة مع الدول ا

قطاع الخدمات المالية في الناتج الداخلي االجمالي، ثم الكويت، ثم االمارات، ثم مصر، ثم قطر، 

ثم السودان، ثم المغرب، أيضا تأتي سوريا في المرتبة الثامنة من حيث قيمة مساهمة إجمالي 

 . جية في الناتج الداخلي االجماليقطاعات الخدمات االنتا

من حيث مساهمة الخدمات في الناتج الداخلي االجمالي،  (17)بينما تحتل الجزائر المرتبة 

من حيث نسبة مساهمة الخدمات االنتاجية في الناتج الداخلي االجمالي، كما تحتل  (16)والمرتبة 

من  (17)الداخلي االجمالي، والمرتبة من حيث مساهمة الخدمات المالية في الناتج  (17)المرتبة 

 ،مساهمة الخدمات المالية إلى الخدمات االنتاجية المساهمة في الناتج الداخلي االجماليحيث 

األخيرة من حيث مساهمة الخدمات بصفة عامة  اتبوبالتالي نالحظ أن الجزائر تحتل المر

ذا ما يدل عن ضعف مساهمة قطاع وخاصة الخدمات المالية بالنسبة للناتج الداخلي االجمالي وه

والجدول التالي بين مساهمة قطاع الخدمات في . يان االقتصادي الجزائرينالخدمات المالية في الب

 . الناتج الداخلي االجمالي للدول العربية
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 (نسبة مئوية/مليون دوالر ) 6552مساهمات قطاعات الخدمات في الناتج الداخلي اإلجمالي للدول العربية بأسعار السوق الجارية لسنة (: 50)الجدول رقم 

 الدول

الناتج  
المحلي 
اإلجمالي 
بسعر 
 السوق

 الخدمات اإلنتاجيةقطاعات  
إجمالي 
قطاعات 
الخدمات 
 اإلنتاجية

إجمالي 
قطاعات 
الخدمات 
 االجتماعية

إجمالي 
قطاعات 
 الخدمات

نسبة 
مساهمة 

الخدمات في 
 %الناتج 

نسبة 
مساهمة 
الخدمات 

اإلنتاجية في 
 %الناتج 

نسبة 
مساهمة 
الخدمات 

المالية في 
 %الناتج 

 نسبة
 مساهمة

الخدمات 
المالية إلى 
الخدمات 
 %اإلنتاجية 

التجارة 
والمطاعم و 

 الفنادق

النقل و 
المواصالت 

 زينو التخ

التمويل و 
التأمين و 
 المصارف

 11,52 1,51 10,02 16,61 162210 122110 156110 52275 20061 222161 2126121 المجموع 

 11,11 6,22 10,12 52,51 2115 1012 1102 762 1011 2177 21152 األردن

 27,21 1,15 11,22 12,20 61225 16122 12511 2222 20122 27267 261265 اإلمارات

 12,52 22,71 10,70 51,01 2551 1661 1272 2222 717 1055 25212 البحرين

 20,12 1,77 17,02 17,12 25120 6165 7225 710 1117 1216 12126 تونس

 1127 0,12 22,20 12,21 11227 21260 10627 151 7502 20657 226162 الجزائر

 11,11 22,60 17,21 22,20 517 261 122 22 225 201 252 جيبوتي

 11,17 1,01 21,12 12,22 202172 65117 11217 21010 22012 22072 112621 السعودية

 11,07 2,27 12,07 11,21 22172 1122 26122 1572 5266 6222 11271 السودان

 22,21 6,10 11,70 50,70 22101 6251 22117 1210 1217 5177 11270 سورية

 2,02 0,27 22,01 11,15 21012 6120 2562 21 1025 1120 12771 العراق

 5,15 0,72 22,22 15,16 21607 5721 6672 151 1112 1225 15656 عمان

 51,16 2,12 25,20 11,02 21221 1102 2761 1110 2511 1071 51211 قطر

 17,12 2,26 22,25 11,25 15122 22116 22071 2715 1225 1111 202701 الكويت

 26,11 6,11 12,02 21,75 26722 2222 2267 2150 225 6205 11125 لبنان

 20,51 2,02 7,61 27,62 20122 5111 5212 512 2221 1205 51271 ليبيا 

 11,17 6,62 17,22 11,62 12721 26025 12702 2222 20122 21110 202122 مصر

 10,05 5,07 15,10 52,61 11015 22172 26211 1152 1622 2221 65277 المغرب

 12,17 22,72 11,20 11,61 2221 522  621 115 201 111 1221 موريتانيا

 2,65 0,1 11,12 11,20 2715 1220 5215 25 1121 1626 12276 اليمن

 10021-صندوق النقد العربي  –تم تنظيم الجدول من قبل الباحث اعتماد على التقرير االقتصادي العربي الموحد 
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 : عقبات التجارة الدولية في الخدمات المالية: المطلب الخامس

بالرغم من االتفاق العام على حقيقة أن التجارة الحرة والتي تتجسد في أسواق تنافسية وفعالة مما 

ة المستهلكين على يويؤدي إلى انخفاض األسعار ومن ثم يعظم من رفاه اإلنتاجيةيزيد من الكفاءة 

مستوى العالم، فان التجارة الدولية في الخدمات المالية في الوقت الحاضر ليست حرة كما يجب أن تكون 

ولكنها تواجه عقبات عديدة، وكما سبق أن أوضحنا فان التقدم التكنولوجي لعب دورا حاسما في تخفيف 

ائق الطبيعية للتجارة الدولية في الخدمات المالية، وذلك ببساطة عن طريق ما أحدثه هذا التطور أثر العو

وقد سببت الخصائص التي تتصف بها . فيها عبر الحدود الدولية لالتجارمن زيادة قابلية الخدمات المالية 

م الفعال للتجارة الدولية الخدمات، وهي كونها غير مادية وغير منظورة، مشاكل عديدة للرقابة أو التنظي

فيما أنه ليست هناك حدود فعلية موجودة في حالة التجارة في الخدمات، فإن القيود على . في الخدمات

التجارة في الخدمات ال يمكنها أن تتعامل معها مباشرة بوصفها منتج عند الحدود وذلك كما هي الحال 

سهولة للرقابة عند الحدود، على سبيل المثال من فتدفق السلع من الممكن أن يخضع ب. 1بالنسبة للسلع

 . خالل التعريفات الجمركية، الحصص، أو حتى المنع الكلي للصادرات أو الواردات

لممارسة هذا التنظيم خدمات وسائل أخرى يتم استخدامها ولذلك فإننا نجد في قطاع التجارة في ال

 اإلجراءاتي التشريعات واللوائح المحلية، وكذلك القيود غير التعريفية والتي تتجسد ف: والرقابة، مثل

وتقوم الحكومات الوطنية بمراقبة التجارة في الخدمات . األخرى التي تتعلق بمنتج أو بمستهلك الخدمة

بفرض قيود عند النقاط التي تجري فيها صفقات حقيقية للخدمات، على سبيل المثال في اللحظات التي يتم 

 : فيها

 للدولة اإلقليميةوردة داخل الحدود بيع الخدمة المست . 

 في اللحظة التي يتم فيها استهالك الخدمات المستوردة . 

 عند شراء الصرف األجنبي الالزم للدفع من أجل الحصول على الخدمات المستوردة . 

  أو في اللحظة التي يتم فيها تحرك السلع، األشخاص، او أجهزة المعلومات لحمل الخدمات عبر

 . للدولة قليميةاإلالحدود 

ويتميز قطاع التجارة الدولية في الخدمات البنكية بدرجة عالية جدا من الحساسية والخطورة نظرا 

التصاله الوثيق باعتبارات تتعلق بالسياسة النقدية واالئتمانية في الدولة، ولذلك يخضع هذا القطاع عادة 

 . لدرجة كبيرة من التنظيم والرقابة

                                                           
1
 -Sydeney. halscott - interntional trade in Banking services the internationalization of capital markets and 

the regulatory response – London – 1992 - P39/40. 
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مات الوطنية واعية ومدركة تماما للمخاطر االقتصادية والسياسية المتضمنة وعادة ما تكون الحكو

السندات المالية الوطنية، والصرف  في قطاع األنشطة البنكية، مثل التجارة والتعامل في الصكوك أو

أكثر من هذا، فإن االحتياطي الذي تحتفظ به البنوك يتم استخدامه بصفة وطنية كأداة . األجنبي وغيرها

سياسة النقدية واالقتصادية، ولذلك فإن البنوك تلعب دورا رئيسيا في نظام المدفوعات، وفي تمويل لل

 . النشاط االقتصادي الوطني بالتوسط بين المدخرين والمقترضين

وفضال عما تقدم، فإن ما يتميز به قطاع التجارة الدولية في الخدمات البنكية من الحاجة إلى القرب 

فروع أو مكاتب للبنوك  إنشاءالخدمة و المستهلك لها مع ما يتتبعه ذلك من الحاجة إلى  المكاني بين منتج

األجنبية في الدولة المضيفة، وبالتالي ضرورة نقل رأس المال والعمالة المدربة أو ذات الخبرة العالمية 

بارات السياسة األمور تؤثر بدرجة كبيرة في اعت هده عبر الحدود اإلقليمية للدولة المضيفة فإن مثل

أكثر من هذا فإن . المحلية مثل االستثمار األجنبي المباشر، ومشكالت البطالة ومسائل الهجرة وغيرها

قيام البنوك األجنبية بامتالك األصول والسندات والودائع فهي بذلك تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا 

 .المجال

تجارة الدولية في الخدمات البنكية يظهر وانطالقا من الخصائص المتقدمة التي يتميز بها قطاع ال

التي تترتب على تحرير التعامل في الخدمات المصرفية على البلدان  اآلثارتخوفا من النتائج أو 12البعض

النامية، على أساس أن مثل هذا التحرير سوف يؤدي بذاته إلى خلق نوع من المنافسة غير المتكافئة مع 

تزال فيه البنوك المحلية في معظم الدول النامية غير مستعدة  البنوك األجنبية، هذا في الوقت الذي ال

ة هذه المنافسة نظرا النخفاض حجم رؤوس أموالها وتواضع خدماتها بالمقارنة بالمصارف لمواجه

 .إلى األسواق المحلية بعد تحرير التجارة في الخدمات المالية تدخلاألجنبية والتي قد 

التي تدعو إلى التنظيم المحلي الحذر ومن ثم تقييد حرية التعامل في أسواق  23ويمكننا تقسيم الحجج

مات المالية بواسطة الحكومات الوطنية إلى مجموعتين من الحجج، تعتمد إحداهما على فكرة الخد

مل بين تحرير التجارة واعتبارات التنمية تحما تستند األخرى إلى التعارض المالمصلحة العامة بين

 .االقتصادية

ية يساعد على حماية وطبقا لفكرة المصلحة العامة فإن تنظيم حرية التعامل في أسواق الخدمات المال

 .الضارة التي قد تترتب على التحرير الكامل ألسواق الخدمات المالية اآلثارالمستهلكين المحليين من 

فمشتري الخدمات تنقصه المعلومات الكافية عن أسعار وجودة المنتجات من الخدمات ولذلك فإن 

ببساطة عدم كفاءة  أو غش أو حتىاللوائح والنظم الدقيقة تكون مطلوبة لحماية المستهلكين ضد جشع 

                                                           
1

 .41ص - 4991أفريل  - ة الدوليةمجلة السياس -، المكاسب و المخاوف اتفاقيات الجات –عبد العزيز سليمان  -
2
-Graham dunkley- the free trade adventure - op-cit -  p179/ 183. 
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وء اإلدارة أو وفي قطاع البنوك فإن القائمة الهائلة إلفالس البنوك و الذي حدث بسبب س ،مقدمي الخدمات

، ثم بنك االعتماد والتجارة الدولي 4791ربما الفساد، والتي بدأت بإفالس بنك هرستات في جوان 

(BCCI)  في أواخر الثمانينات فربما يبرر ذلك ضرورة اللجوء إلى الرقابة والتنظيم الحذر لضمان

يقه عن طريق التنظيم المحلي وهو ما يمكن تحق. األمن والسالمة للبنوك ولحماية المستهلكين المحليين

الواعي والحذر في قطاع البنوك، بدال من التحرير الكامل والمطلق في هذا القطاع الحيوي والحساس ال 

سيما وأن إفالس أحد البنوك من الممكن أن يطلق زمام المبادرة نحو إفالس بنوك أخرى، أو حتى ظهور 

 .تبادلة أو اإلخفاق في االلتزامات بين البنوكردود أفعال لإلفالس من خالل نظام المدفوعات الم

أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الحجج الداعية إلى التنظيم المحلي للبنوك وأسواق الخدمات المالية 

األخرى حجة و، وتشمل على حجتين إحداهما حجة حماية الصناعة الوليدة بحثةفهي من طبيعة اقتصادية 

حجة حماية الصناعة الوليدة تؤكد هذه الحجة أن المزايا النسبية الكبيرة التي فبالنسبة ل. ميزان المدفوعات

الصناعات الوطنية الوليدة وذلك في حالة  ات األجانب سوف تحول دون استمراريتمتع بها منتجو الخدم

ة ر إلى الكفاءالتحرير الكامل ألسواق الخدمات، وأن حماية الصناعات الوليدة لذلك تكون ضرورية بالنظ

ن الحصول عليها في األجل الطويل، بمعنى المكاسب االقتصادية المستقبلية، والتي كماالقتصادية التي ي

 .تتمثل في صناعات وطنية تنافسية ومتطورة سوف تحصل عليها الدولة

وبالنسبة لحجة ميزان المدفوعات فهي تعني ببساطة أنه بخصوص الدول التي ال تتمتع بمزايا نسبية 

خدمات، فإنها سوف تلجأ إلى اإلستراد الصافي للخدمات على أثر تحرير التجارة في الخدمات في قطاع ال

ومن ثم انفتاح أسواق الخدمات المحلية لإلستراد وأن هذا اإلستراد سوف يضيف أعباء في جانب 

 .جانب الصادرات، مما يؤدي إلى زيادة العبء على ميزان المدفوعات في االستراد دون زيادة مقابلة له

وبالنظر إلى الحجج المذكورة سلفا لتبرير تنظيم أسواق الخدمات المحلية فإنه من خالل المفاوضات 

المختلفة التي تحدثها سواء على المنتجين أو  اآلثاربين هذه التبريرات والحجج وتقييمها من خالل 

 :خدمات المالية يالحظ ما يليالمستهلكين لل

الخدمات وال شأن لها  فهي تستخدم من أجل حماية مستهلكيبالنسبة لحجة المصلحة العامة،  :أوال

لمنتجين المحليين واألجانب، ولذلك ها أية معاملة مختلفة بالنسبة لبالمنتجين وبالتالي فهي ال تتضمن بذات

لي مع اتفاقات التجارة العالمية ومن ثم فإنه يمكن للدول فهي من طبيعة غير تمييزية، وال تتعارض بالتا

 .النامية االستناد إليها في تنظيم قطاع الخدمات المالية

أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الحجج االقتصادية فالتنظيم يستهدف بوضوح حماية المنتجين :ثانيا

مات، وهي لذلك تكون ذات طبيعة تمييزية ومن الوطنيين تجاه المنافسة القادمة من المنتجين األجانب للخد

 .ثم فهي أكثر إثارة للمشاكل من المجموعة األولى من الحجج
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ولتنظيم التجارة في الخدمات المالية هناك قيود محلية رئيسية يجب أي تلتزم بها الدول و هي 

 :14كاألتي

 : قيود أو عقبات على الدخول إلى السوق المحلي للخدمات المالية -1

و تمارس هذه القيود من خالل اشتراط حد أدنى من رأس المال لفروع البنوك األجنبية، أو 

كما قد تمارس هذه القيود عن طريق فرض شروط معينة تتعلق باعتبارات الكفاءة أو سالمة . االحتياطي

دمات، عن المنع الكامل ألي تواجد أجنبي لمقدمي الخ واإلجراءاتوتختلف مثل هذه القيود . اإلدارة

 . ولكنها مع ذلك قد تؤثر على قرارات تأسيس البنوك األجنبية أو فروعها داخل الدولة المضيفة

 : متطلبات التأسيس -2

قد تتطلب التشريعات واللوائح المحلية شروطا معينة لتأسيس فروع البنوك األجنبية وذلك من أجل 

 . لمالية من تلك الفروعحماية المستهلكين المحليين والذين سوف يحصلون على الخدمات ا

 : قيود التشغيل أو القيود على العمليات -3

وتفرض هذه القيود على التشغيل في حالة البنوك في أشكال متنوعة، والتي من بينها فرض قيود 

والتمويل، أو فرض معدالت معينة لألصول، أو فرض رقابة على معامالت الصرف  اإلقراضعلى 

على تسهيالت عمليات إعادة الخصم، وخصوصا اللجوء المقيد إلى  وضع حدود أواألجنبي، فرض قيود 

إعادة الخصم لدى البنك المركزي، وكذلك قيود تشغيل العمالة األجنبية، وقيود على عدد الفروع، أو حتى 

 . معاملة ضريبية تنطوي على نوع من التمييز ضد البنوك األجنبية

ض متطلبات أداء خاصة على المستثمرين األجانب، وفضال عما تقدم، فان الحكومات الوطنية قد تفر

من أجل ضمان أن أنشطتهم سوف تتالءم وتتوافق مع أغراض واحتياجات التنمية االقتصادية في الدول 

 . المضيفة

 : التي يتم فرضها في هذا المجال ما يلي اإلجراءاتومن أهم 

  وفقا لها يتعين على ، حيث تفرض شروطا (متطلبات بدائل الواردات)متطلبات المحتوى

 . المستثمرين األجانب أن يقوموا بإحالل المدخالت المنتجة محليا محل تلك المستوردة

  متطلبات التصدير، والتي تفرض على المستثمرين األجانب االلتزام بتصدير حد أدنى، كمية أو

 . قيمة الخدمات التي يقوم بإنتاجها

                                                           
1
 – Martin .G.Eckert– op- cit -  p34/ 35. 
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 متطلبات التدريب لألشخاص، وكذلك نصيب العمالة التزامات تتعلق بنقل التكنولوجيا، العمالة ،

المحلية من التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، من أجل ضمان االنتشار المحلي للتكنولوجيا 

 . األجنبية والمعرفة

  وأخيرا متطلبات التوازن التجاري، والتي تقدم الدخول لألسواق المحلية في مقابل تعهدات

 . بالتصدير للخارج

 

 . المفاوضات على تحرير التجارة في الخدمات المالية: المبحث الثالث

وسنتناول في هذا المبحث القضايا المطروحة خالل المفاوضات الجارية على الخدمات المالية ضمن 

 0222منذ سنة  غواي، كما سنتطرق إلى المفاوضاتوالمنظمة العالمية للتجارة قبل وبعد جولة األور

صل إليها من خالل هذه المفاوضات، ثم سنقف على إعالن الدوحة الصادر عن المؤتمر وأهم النقاط المتو

، والوضع الحالي للمفاوضات 0224الوزاري الخامس المنعقد في الدوحة ـ دولة قطرـ في أواخر سنة 

حددة للدول العربية تجاه هذه القضايا على الخدمات المالية في منظمة التجارة العالمية، واقتراح مواقف م

 . من أجل طرحها في المؤتمرات الوزارية القادمة لمنظمة التجارة العالمية

 . مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات المالية قبل و بعد جولة األوروغواي: المطلب األول

 .غوايوجولة األور لية قبلتحرير نجارة الخدمات المامفاوضات : الفرع األول

لقد كان لتحرير تجارة الخدمات المالية هدفا للسياسة األمريكية منذ فترة بعيدة، قد تعود إلى جولة 

، عندما قدمت واشنطن تنازالت تجارية للبلدان التي 4797إلى سنة  4791من سنة  يو التي عقدتطوك

  المتحدة جهودها في، وبعد جولة طوكيو ضاعفت الواليات 15ستلغي الحواجز أمام تجارة الخدمات

62GATT ملبية مطالب اتحاد صناعات الخدمات األمريكية بإنشاء اتفاقية للخدمات، وهذا االتحاد يعتبر

، حيث عقد أول اجتماع وزاري لألطراف المتعاقدة 37(GATS) إنشاءالجهة األساسية التي تقف وراء 

ت الواليات المتحدة صاحبة وكان 4790، وذلك عقب انتهاء جولة طوكيو في نوفمبر (GATT)في 

ولت الواليات المتحدة من خالل هذا المؤتمر التوصل إلى تحقيق عدة افكرة عقد هذا المؤتمر، وقد ح

أمور، ومن بين هذه األمور هو اقتناع بقية األطراف المتعاقدة بضرورة أن يتسع نظام تطبيق أحكام 

(GATT)  ليشمل إلى جانب التجارة الدولية في السلع، التجارة الدولية في الخدمات، إال أن هذه المحاولة

                                                           
1
 .312ص  - مرجع سابق -عبد الفتاح الحبالي  - 

2 
 .41ص -مرجع سابق -العفوري عبد الواحد -
3
 .444ص  - مرجع سابق –وليد عودة - 
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في منظمة التنمية 48كما فتحت الواليات المتحدة جبهة ثانية حول الخدمات. انتهت بالفشل األمريكية

ات مفصلة عن ، وأعطت أولوية للخدمات، ثم تالها بعد ذلك عدة دراسO.E.C.Dوالتعاون االقتصادي 

 . أهمية قطاع الخدمات في االقتصاد الدولي

بإنشاء فريق عمل معني  (GATT)إضفاء طابع رسمي على مشاركة  4791ثم حاولت عام 

بالخدمات، وهو ما أدى إلى تأخير بدء جولة األوروغواي بسبب إصرار الواليات المتحدة األمريكية على 

ن لألطراف ، وفي الدورة االعتيادية األربعي09الخدماتأن تتضمن المحادثات الجديدة التجارة في 

الذكر، لكن البلدان النامية تصدت  األنفةالمقترحات األمريكية  حول مناقشات جرت 4791المتعاقدة عام 

بالرفض لفكرة توسيع نطاق الجات ليشمل الخدمات، وعقب هذه الدورة تحولت جهود الواليات المتحدة 

، مع الدفع للبدء بجولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة األطراف، رحاتهالمقتباتجاه حشد التأييد 

الكفيلة والتدابير الالزمة لضمان المزيد من  اإلجراءاتوفي أقرب وقت ممكن وذلك على أساس اتخاذ 

وافقت الدول  4791لتشمل الخدمات وفي مارس  GATTتحرير التجارة العالمية وتوسيع نظام 

عقد جولة جديدة للمفاوضات التجارية متعددة األطراف مع الموافقة على بحث مسألة  األوروبية على

ليشمل تحرير التجارة الدولية في الخدمات( GATT)توسيع نطاق 
1
.

10
 

 .غوايوجولة األور جارة الخدمات المالية بعدتحرير تمفاوضات : الفرع الثاني

ومن ( 4771ـ4791)هناك مجموعة من التطورات والعوامل التي أدت إلى عقد جولة األوروغواي 

بين هذه العوامل هو تطور وسائل النقل الذي ساعد على تنشيط السياحة، وقطاعات الخدمات األخرى من 

ضوابط وغيرها، مما تتطلب العمل على ايجاد  وإنسانيةاتصاالت وخدمات مصرفية ومالية، واستشارية 

لتجارة هذه الخدمات، وتبادلها، وتحريرها من القيود والحواجز التي تعترضها
1
.

11
 

حيث لم يكن نظام تطبيق القواعد الدولية للتجارة متعددة األطراف قبل جولة األورغواي يشمل 

ل خال (GATS)التجارة في الخدمات، ومن هنا قد كان التوصل إلى االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

مال مميزا، وانجاز جوهريا على طريق تحرير التجارة الدولية للخدماتهذه الجولة يعد ع
1
.

12
  

ليست في في مدينة بوناتد 4791سبتمبر  02 إلى 41ففي االجتماع الوزاري في الفترة من 

بونتاد )بإعالن  اإلعالنببدء الجولة الجديدة من المفاوضات، وقد عرف هذا  إعالناألوروغواي صدر 

 . وعرفت الجولة بجولة األوروغواي (ليست

                                                           
4

 .311ص -مرجع سابق   -عبد الفتاح الجبالي  - 
3

 .314ص  –مرجع سابق  -الجبالي  عبد الفتاح - 
2

 .41ص –مرجع سابق  –العفوري عيد الواحد  -
1

 .29ص – 4991 -دمشق  –دار المستقبل العربي  –اتفاقية الجات الدولية الرابحون دوما و الخاسرون دوما  –شومان عدنان شوكت  - 
4

 .45 /16ص – مرجع أعاله -العفوري عبد الواحد -
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ومن أبرز األهداف والمبادئ التي نص عليه اإلعالن، التوسع في مفهوم التجارة الدولية ليشمل تجارة 

االستثمار  وإجراءاتالخدمات، والتوجه نحو التفاوض حول الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، 

الوقاية، وقد شارك في  وإجراءات واإلغراقكافحة الدعم المرتبطة بالتجارة، وضوابط وأحكام م

دولة نامية واستمرت هذه المفاوضات لسبع سنوات  99دولة منها  400غواي ومفاوضات جولة األور

 . متواصلة

ولم يتم اختتام الجولة إال بعد تأجيل الموافقة على أمور تجارة الخدمات المالية وتسوية الخالفات 

 واإلنتاج كية حول تجارة السلع الزراعيةجموعة األوروبية والواليات المتحدة األمريوالتناقضات بين الم

الفكري السمعي والبصري واإلبداعالفني، 
4
.

13
 

بحيث يشمل تجارة الخدمات،  (GATT)غواي هو توسع نطاق ولقد كان من أهم نتائج جولة األور

حيث توصلت هذه الجولة إلى أول اتفاقية تنظم التجارة في الخدمات
0

،
14

وتضع اإلطار التنظيمي لقواعدها، 

وقد تضمنت نصوص االتفاقية كذلك التزامات عديدة باستكمال المفاوضات، ويمكن تقسيم هذه االلتزامات 

 : إلى مجموعتين رئيستين

غواي، وتتدرج هذه وتزام باستكمال القواعد التي لم تستكمل خالل مفاوضات األوراالل :المجموعة األولى

والمشتريات الحكومية والدعم ،الوقاية: القواعد في ثالثة مواضع هي
1
.

15
.  

بدء جولة مفاوضات جديدة لتحسين االلتزامات المحددة بعد مرور خمس سنوات من  :المجموعة الثانية

، وفقا لما نصت عليه االتفاقية في التحرير التدريجي، وذلك لتحديد 0222نفاذ االتفاقية أي في عام 

 . مصالح األطراف المشاركة جميعا، على أن تستمر جوالت المفاوضات تباعا كل خمس سنوات

عضوا في االتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات استثناءات من قاعدة   12من وقد قدم أكثر 

 بصفة خاصة ، وهي الخدمات السمعيةالدولة األولى بالرعاية، وتمس هذه االستثناءات قطاعات ثالثة 

تبارات البصرية والخدمات المالية، والنقل، وتستند االستثناءات في مجال الوسائل السمعية البصرية إلى اع

التوزيع مع عدد  أوثقافية، والغرض منها عقد ترتيبات تنطوي على معاملة تفضيلية لإلنتاج المشترك 

أما الدافع وراء االستثناءات في الخدمات المالية فيرجع إلى اعتبارات المعاملة بالمثل، . محدود من البلدان

على أساس )بحق األعضاء الذين ال يتيحون  إذ تطالب البلدان بأن يسمح لها بأن تدخل اإلجراءات المناسبة

وأخيرا فإن االستثناءات في مجال النقل تأتي . فرصة الدخول إلى أسواق الخدمات المالية (المعاملة بالمثل

                                                           
4

 .12ص –مرجع سابق  –شومان عدنان شوكت  - 
3

 .14ص –مرجع سابق  –العفوري عبد الواحد  - 
2

 –الدوحة قطر  –اإلعداد للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية   -التجارة في الخدمات  - لغربي أسيا االجتماعية اللجنة االقتصادية و -

 .14ص -3114نوفمبر 
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في الغالب بسبب مدونة الخطوط البحرية المنتظمة الصادرة عن األونكتاد والتي تهم الكثير من البلدان 

إقليميةالنامية، أو بسبب وجود اتفاقيات ثنائية أو 
4
.

16
.  

وقد اعترضت الدول النامية على إدخال تجارة الخدمات في مفاوضات تحرير التجارة، ولكن بعد عدة 

عض الدول النامية دورا خاصا في سياقها، وبخاصة المقترحات المقدمة من مفاوضات أظهرت فيها ب

المكسيك، البرازيل واألرجنتين، أدرج قطاع الخدمات في مفاوضات جولة األوروغواي بناءا على 

وقف الدول النامية من خالل عدة تحدة والدول المتقدمة، مع األخذ بعين االعتبار مالواليات الم إصرار

 : نقاط

 ال اتفاقية السلع عن اتفاقية الخدماتانفص . 

  على الرغم من أن االتفاقية تشتمل على جميع القطاعات، فإنها غير ملزمة إال للقطاعات التي

ومسموح للدول النامية إذا ارتأت )تقدمت فيها الدول بااللتزامات محددة في جداولها الوطنية، 

 . (تقديم التزام واحد في قطاع معين ذلك مصلحتها في

  قام صندوق النقد الدولي بتجهيز تصنيف تفصيلي إلحصاءات تجارة الخدمات على مستوى

 . األنشطة الخدمية المختلفة الذي يتفق مع تقسيم االتفاقية العامة لتجارة الخدمات

  مساعدة الدول النامية على تحقيق معدالت كفاءة أكبر في هذا القطاع من خالل تصدير

 . التكنولوجيا ونقلها

 نح الدول النامية معاملة تفضيلية في االتفاقيةم . 

  أما بخصوص ضرورة اكتمال المفاوضات على الخدمات كثيفة العمل، وخفض قيود تدفق العمالة

إلى البالد األخرى، فقد فتحت الباب لها، ولكن لم تقدم الدول التزامات ذات أهمية في هذا الشأن، 

وإن كان الموضوع ما زال مفتوحا للتفاوض
0
.

17
.  

 . على الخدمات المالية 2222المفاوضات عام : المطلب الثاني

شأن التجارة في الخدمات عمال بالمادة التاسعة من االتفاق العام ب 0222انطلقت في جانفي سنة 

ن األعضاء في منظمة التجارة العالمية، نظرا لكثرة المقترحات التي تقدم بها األعضاء حول مفاوضات بي

 . من القطاعات وعدة قضايا أفقية، وكذلك حول حركة األشخاص الطبيعيينمجموعة واسعة 

                                                           
4

 .324ص – 4994 - جاتفي 45/ 46 - الكويت –صندوق النقد العربي  –اتفاقية الجات وأثارها على البالد العربية  –سعيد النجار  - 
3

 .491ص  –مرجع سابق  –منار على محسن  مصطفى - 
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وقد تقدم العديد من األعضاء بجملة مقترحات حول مجموعة من القضايا الخاصة بتحرير تجارة 

عموما والخدمات المالية  المستمرة على التجارة في الخدماتمسيرة المفاوضات  إطارالخدمات المالية في 

ص، ويمكن القول أن القضايا التي طرحها بعض األعضاء في منظمة التجارة العالمية على وجه الخصو

 . قضايا قانونية، وقضايا أخرى غير قانونية: تتركز على نوعين

يليويمكن استعراض أهم هذه القضايا المطروحة على بساط البحث والنقاش والتفاوض في ما 
1

:
18

 : 

 قضايا قانونية : 

 التمييز بين الشكلين األول والثاني لتوريد الخدمات المالية . 

 التصنيف القطاعي للخدمات المالية . 

 المعاملة الوطنية مود النفاذ إلى السوق وعموداالختالفات بين األعضاء في استخدام ع . 

 اإلضافيةمود االلتزامات االستخدام المناسب لع . 

 كيفية إثبات الوضوح واالنسجام القانوني للجداول ولوائح اإلعفاء ومبدأ الدولة األولى بالرعاية . 

  التصنيفات المرحلية أو التحرير التدرجي للخدمات المالية إدراجكيفية . 

 مفهوم المعاملة الوطنية في الشكلين األول والثاني لتوريد الخدمات المالية                         .                                                                

  الوقائية اإلجراءاتتوضيح . 

 وفي ملحق الخدمات المالية 09ف مورد الخدمة المالية في المادة الفرق بين تعري . 

 الخروج المفروض من حصص رأس المال . 

 الحماية . 

 قضايا أخرى : 

 الحاجة إلى زيادة الوقت المتاح إلجراء التحقق التقني للجداول . 

 ن الخدمات الماليةإمكانية توافر معلومات ع . 

  التحقق التقني للجداول ولوائح اإلعفاء من مبدأ الدولة األولى بالرعاية إجراءاتكيفية تحسين . 

مجموعة القضايا المطروحة ارتكزت على على أنه يمكن القول بأن القضايا التي لقيت جداال كبيرا ضمن 

يز بين الشكلين األول والثاني لتوريد الخدمات المالية، والتصنيف القطاعي للخدمات المالية يإشكالية التم

                                                           
4

 .414ص – 4995 –جامعة حلوان  –أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على سياسة إعادة التأمين في الدول النامية  –عادل أحمد موسى  – 
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وتوكول الخامس والرقابة الوقائية والقبول التام بالبر (GATS )ضمن ملحق الخدمات المالية في اتفاق 

ذي يتضمن نتائج مفاوضات الخدمات المالية، مع التأكيد على أن قضية وال الخاص بالتجارة في الخدمات

 . التمييز بين الشكلين األول والثاني لتوريد الخدمات المالية كانت القضية األبرز بينها جميعا

التمييز بين الشكل األول والثاني لتوريد الخدمات المالية1

طلب إلى األمانة العامة تنظيم ال، ثم 4779وان ج 1خالل اجتماع لجنة تجارة الخدمات المالية في 

جميع الوفود حول التمييز بين الشكلين األول والثاني لتوريد الخدمات مشاورات غير رسمية مفتوحة أمام 

 . المالية في جداول الخدمات المالية

والمالحظ خالل المفاوضات أنه لم يكن هناك إجماع على هذه المسألة وأكد األعضاء ضرورة إيجاد 

تمييز واضح بين هذين الشكلين يكون مقبوال من قبل جميع األعضاء وليس فقط لقطاع الخدمات المالية 

 . بل أيضا لجميع القطاعات

منفصلين، وفي  إبقائهماذين الشكلين أو األساسية تتمثل في االختيار بين الدمج، بين ه اإلشكالية

تحت كل من  إدراجهاالحالة الثانية ضرورة وضع قائمة متفق عليها تضم المعامالت المالية المطلوب 

 . الشكلين

على أن مسؤولية توضيح محتوى االلتزامات في ظل الشكلين  وقد انتهى أعضاء اللجنة إلى االتفاق

كما انتهوا أيضا . ضاء الذين يشعرون بالحاجة إلى مثل هذا التوضيحاألول والثاني تقع على أولئك األع

إلى أن تطوير حل متعدد األطراف ومشترك بشأن هذه المسألة أمر ليس ممكنا خالل الوقت المتبقي 

للمفاوضات وفي أي حال من األحوال غير ضروري وكان هناك دعم للرأي القائل أنه في المدى 

لهذه المسألة في إطار لجنة  االنتباهت الخدمات المالية، يمكن إعادة الطويل، بعد اختتام مفاوضا

االلتزامات المحددة بما أن هذه المسألة هي مسألة أفقية، ريثما يتم التأكد من وجود وتحديد مشكالت معينة 

 . واجهها األعضاء في هذا المجال

ذكرة عامة تتطلب بعض األمانة العامة للجنة التجارة في الخدمات المالية وضعت مإال أن 

التوضيحات في هذا الشأن بغية استرشاد األعضاء في عملية التمييز بين الشكلين األول والثاني لتوريد 

 :4:19وهذه المذكرة معروضة فيما يلي. الخدمات المالية

إن إشكالية الشكلين األول والثاني لتوريد الخدمات المالية تأتي من الغموض الناتج في التمييز ما  (أ 

بين الشكلين ألسباب تتعلق بالجداول وتصبح المسألة ذات أهمية خصوصا عندما يكون أحد 

                                                           
4

 –الدار الجامعية  –الدوحة  الجات و آليات منظمة التجارة العالمية ، من األوروغواي إلى سياتال و حتى –عبد المطلب عبد الحميد  – 
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الثاني مربوط كليا أو في حدود ، بينما يكون الشكل أعضاءالشكلين غير مربوط في جداول أحد 

 . ئيةجز

إن أشكال التوريد للجداول المالية محددة أساسا على قواعد مصدر مورد الخدمة والمستهلك،  (ب 

رجة وتنوع التواجد الجغرافي في لحظة توريد الخدمة، وفي كال الشكلين فإن المورد ال يكون ود

بين الشكلين األول والثاني يعتمد على كون الخدمة  عندئذموجود داخل حدود العضو، فالتمييز 

 . موردة داخل نطاق موطن العضو من موطن عضو أخر

المالية ال يتطلب غالبا التواجد الشخصي للمستهلك، إن الغموض هو ناتج عن أن توريد الخدمة  (ج 

فالوسائل اإللكترونية المرتبطة بعولمة األسواق المالية، قد مكنت من توريد الخدمة المالية في 

وعندما يتوقف الحضور الشخصي للمستهلك على كونه عالمة فارقة لتحديد , مختلف أنحاء العالم

مكان تحديد مكان استالم الخدمة بشكل واضح واألمثلة مكان توريد الخدمة يصبح من الصعوبة ب

 :التالية توضح هذه النقطة

 الودائع : 

يفتح حساب مصرفي في الخارج من قبل المستهلك في أحد دول األعضاء فإذا سافر المستهلك إلى 

اني، في الخارج إلجراء عملية فتح الحساب، يكون شكل توريد الخدمة المالية في هذه الحالة هو الشكل الث

حين يكون شكل توريد الخدمة المالية هو الشكل األول، إذا تم فتح الحساب دون الحاجة إلى السفر، وذلك 

عن طريق البريد أو التحويل المصرفي أو عبر األساليب اإللكترونية، علما بأن الخدمات المتعلقة بفتح 

في  يمكن توفيرها (ويل وإقفال الحسابات دفع الفوائد، الحسومات الدائنة أو المدينة والتحا)هذا الحساب 

 .الخارج أي في موطن المستهلك األخر وفقا لطلب المستهلك

 القروض المصرفية : 

يمكن الحصول على قرض مصرفي لصالح أحد المستهلكين في دولة عضو من قبل مصرف أجنبي 

 .خارجه في الخارج ويمكن في هذه الحالة تسليم القرض سواء في داخل بلد المستهلك أو

 التأمين : 

يستطيع أحد المستهلكين في أحد الدول األعضاء إبرام عقد التأمين على تأمين عقار معين، من قبل 

شركة تأمين في الخارج، ويمكن القول بأن العقار إذا كان مؤمن عليه في الخارج، فإن الخدمة تكون 

وبذلك تكون هذه . م تسليمه بالنسبة للعقارموجودة في الخارج بما أن الخدمة التي يوفرها عقد التأمين قد ت

الخدمة تابعة للشكل الثاني، ويمكن القول أيضا بأن شركة التأمين تعطي الحماية للمستهلك في بلده أيضا، 
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في  (المستهلك )طالما هو يدفع أقساط التأمين، وفي حالة التعرض ألي حادث يتم دفع التعويض للمؤمن 

 .خدمة تابعة للشكل األولبلده األم وبذلك تكون هذه ال

إن التوسع والتعقيد المتزايد في الخدمات المالية قد يطرح الكثير من هذه األمثلة، لذلك قد يكون    (د

ومن ناحية أخرى . على حالة من الحاالت من الصعب إذا لم يكن ذلك من المستحيل اتفاقالوصول إلى 

 .هار أبرزواضح على حل بعض المشاكل نذك يمكن اقتراح بعض النقاط الجوهرية التي تساعد بشكل

  جميع المعامالت المالية التي تتم بين المورد غير المقيم والمستهلك المقيم في داخل نطاق دولة

 .عضو معينة يمكن تصنيفها ضمن الشكل األول

  يمكن تعريف الشكل األول بأنه شكل الخدمات التي تتم في ظل قوانين دولة عضو في حين

الثاني بأنه شكل الخدمات التي تتم تحت نطاق القوانين التابعة لمورد الخدمة يعرف الشكل 

 .األجنبي

  إن تأمين الخدمات عبر وكيل قضائي تابع للمحكمة يمكن تعريفه بأنه تابع للشكل األول وخالف

 . ذلك يكون معموال في الشكل الثاني

 ل في حين أن أي تدبير يطبق أي تدبير يطبق على مورد الخدمة يمكن تصنيفه تحت الشكل األو

 . على المستهلك يتم تصنيفه تحت الشكل الثاني

 يمكن دمج الشكلين األول والثاني معا : 

تحديد المكان الذي وردت إليه الخدمة يمكن استبداله بمسألة مكان إنجاز العملية المالية،  (:21)في النقطة

دفع العمولة والرسوم، فإن ذلك يتطلب انحرافا عن فإذا كان الجواب على المسألة الثانية يعتمد على مكان 

المبدأ العام الخاص بتحديد مكان توريد الخدمة، وفقا لمكان توزيع الخدمة، وإن ذلك يبقى منسجما مع 

 . ميزان المدفوعات إحصائيات

ما بأن التطبيق الجغرافي للقوانين بين الدول يختلف بين بلد وأخر، ك االعترافيجب  (:22)في النقطة 

يختلف التطبيق بين القوانين المدنية واإلدارية، وقد يتعرض أحد األعضاء إلى حالة يكون فيها الشكل 

الثاني غير قابل للتطبيق طالما أنه قد يكون من غير الممكن تنفيذ أي التزامات تتعلق بالعمليات التي 

قيد المسألة إذا كان الوسطاء تجري بشكل كامل خارج النطاق القانوني لبلد العضو، وقد تزداد درجة تع

 . في الخدمة المالية يمكنهم اختيار القوانين التابعة للتطبيق عليهم

الخروج على مبدأ تحديد شكل توريد الخدمة المالية من خالل  إمكانيةقد يكون هناك  (:23)في النقطة 

 . ق عليهمكان توزيع، وأن معنى التسويق األنشط قد يتطلب الحاجة إلى التوضيح واالتفا
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تطبيق على المستهلكين للالرقابية قابلة  اإلجراءاتهناك حاالت عديدة حيث تكون  (:20)في النقطة 

 . والموردين

ليس من الممكن اعتمادها بدون تعديل المبدأ األساسي للجدولة، وربما المادة األولى  (:20)في النقطة 

 . GATSمن اتفاق 

 التصنيف القطاعي للخدمات المالية  -2

القضية التي أثيرت هنا هي أن الصناعة المصرفية والمالية مرت بتطورات كبيرة خالل السنوات 

الماضية، األمر الذي أضاف مجموعة من الخدمات المالية الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل والتي 

ألمر الذي منذ اختتام جولة األوروغواي، ا (GATS)هي غير مشمولة بملحق الخدمات المالية التفاق 

يحتم البحث فيها ومحاولة تطوير قائمة التصنيف القطاعي للخدمات المالية بما يتناسب والتحوالت 

والتطورات المصرفية الجديدة، وبالتالي مناقشة استخدام القائمة الجديدة بهدف جدولة االلتزامات في 

 20. 4المفاوضات الحالية للتجارة في الخدمات المالية

تفاوتت أراء الوفود بين رأي قائل بأن هناك حاجة ماسة إلى تحسين عملية مقارنة في هذا المجال، 

كما . االلتزامات المحددة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات صناعة الخدمات المالية للدول األعضاء

مل برز رأي أخر يقول بأهمية تقرير ما إذا كان استخدام ملحق الخدمات المالية قضية تقنية او أمر لع

كذلك برز هناك رأي ثالث يرى أهمية النظر إلى ملحق الخدمات المالية وضرورة تغطيته . مستقبلي

هذه القضية الهامة ال . غوايوللنشاطات المالية الناشئة حديثا في هذه الصناعة منذ اختتام جولة األور

المالية االلكترونية يزال البحث مستمرا فيها، ويتركز البحث فيها بشكل أساسي على مسألة الخدمات 

الناشئة بسبب الثورة التكنولوجية وااللكترونية المتسارعة منذ عدة سنوات والتي زادت من اعتماد األفراد 

والقطاعات واألسواق على الركائز االلكترونية في المعامالت التي تجري مع المصارف ومع أسواق 

اآلن في أنواع الخدمات المالية الجديدة، ومن األوراق المالية وحتى مع شركات التأمين، ويجري البحث 

 .(GATS) التفاقبينها الخدمات المالية االلكترونية، التي يتعين ضمها إلى ملحق الخدمات المالية 

 الرقابة الوقائية  -3

القضية المطروحة هنا هي أن بعض األعضاء يرون أن الرقابة الوقائية المتشددة تتسبب في عرقلة 

التجارة في الخدمات المالية، وهي تتساوى في أثرها مع القيود التي تعرقل عملية النفاذ إلى السوق، وأنه 

 . من الضروري التخفيف من حدتها بشكل تدريجي ومنضبط أكثر

                                                           
4

 . 45ص –مرجع سابق  –العفوري عبد الواحد  – 
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لمطروحة في هذا المجال، هي أن بعض األعضاء يرون أن مفهوم الرقابة الوقائية والقضية الثانية ا

 . غير واضح، والبد من تطوير مفهوم محدد لها من أجل فهم مشترك لهذا المصطلح

وضمن المفاوضات على هذه النقطة المحورية، ثم االتفاق بين األعضاء على ضرورة االستعانة 

قابية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة بالمؤسسات المالية والجهات الر

المصرفية العالمية وغيرها من الجهات الدولية من أجل الحصول على معلومات وافية على مضمون 

ومفهوم هذا النوع من الرقابة المصرفية بغية وضع عملية البحث في هذا المصطلح على السكة 

  21 .4وال تزال المفاوضات مستمرة في هذا الشأن. صول إلى نتائج هادفةالصحيحة ضمانا للو

 قبول البرتوكول الخامس التفاق التجارة في الخدمات   -0

، ثم البحث في قائمة الدول التي 0220أكتوبر  04في اجتماع لجنة التجارة في الخدمات المالية في 

، وتبين أن هناك ست دول هي (GATS) قبلت البروتوكول الخامس التفاق التجارة في الخدمات

 . غواي لم تقبل بعد هذا البرتوكولواألور بولندا و ،الفلبين ،جامايكا ،جمهورية الدومينيك ،البرازيل

ويضل هذا البند على جدول أعمال مفاوضات لجنة التجارة في الخدمات المالية، علما بأن هذه 

القضية هامة الرتباطها بأهمية توفير اليقين القانوني والمصداقية بنظام التفاوض في إطار منظمة التجارة 

 . العالمية

 في الخدمات المالية  ةتحرير التجارإعالن الدوحة الخاص بالمفاوضات على : المطلب الثالث

لم يكن قد مضى على مفاوضات الخدمات سوى عامين حيث تم تضمينها في أجندة مفاوضات 

و تقوم االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات على إلزام الحكومات األعضاء بإجراء المفاوضات . الدوحة

قدم في تحرير التجارة في حول قضايا محددة و الدخول في جوالت متعاقبة من المفاوضات من أجل الت

مجلس  إشرافتحت  0222و طبقا لذلك بدأت مفاوضات الخدمات رسميا مع مطلع عام . الخدمات

في االلتزام  يبالعنصر الرئيس كان المجلس قد وفى 0224و بحلول مارس . التجارة في الخدمات

 22 .0بالتفاوض و ذلك من خالل إنشاء قواعد تتعلق بإرشادات و إجراءات التفاوض

المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة خالل فترة ما بين  و هذا ما سمح بانعقاد

، والذي صدر عنه إعالن وزاري جاء في صدره أن النظام التجاري المتعدد 0224نوفمبر  41ـ7

األطراف الذي تجسده منظمة التجارة العالمية قد عزز النمو االقتصادي والتنمية والعمالة على مدى 

لخمسين الماضية، وأن المنظمة عازمة على المضي في عملية اإلصالح وتحرير السياسات السنين ا
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 . 64ص –مرجع سابق  –سامي السيد باهر عتلم  – 
3

 . 416/464ص –مرجع سابق  –الجات و آليات منظمة التجارة العالمية  –عبد المطلب عبد الحميد  – 
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التجارية ضمن المبادئ واألهداف المحددة في اتفاق مراكش والذي أنشئت بمقتضاه المنظمة، مع رفض 

 وتضمن اإلعالن إشارة إلى الحرص على بذل جهود إيجابية ترمي إلى. اللجوء إلى اإلجراءات الحمائية

ضمان حصة البلدان النامية، والسيما البلدان األقل نموا، في نمو التجارة العالمية، حصة تتناسب مع 

 . احتياجاتها ومستلزمات تنميتها االقتصادية

في  (GATS)وأكد اإلعالن على حث األعضاء، عمال باالتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات 

 . يدة بهذا الشأنتنظيم توريد الخدمات، واعتماد أنظمة جد

وعند استعراض قضية الخدمات، أكد اإلعالن على أنه ينبغي ان يكون هدف إجراء المفاوضات 

بشأن التجارة في الخدمات تعزيز النمو االقتصادي للشركاء التجاريين كافة وتعزيز التنمية في البلدان 

اوضات التي انطلقت في جانفي من االعتراف بالعمل الذي أنجز حتى اآلن بالمف اإلعالنوأوضح . النامية

، وكثرة (GATS)عمال بالمادة التاسعة عشر من االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات  0222عام 

المقترحات التي تقدم بها األعضاء حول مجموعة واسعة من القطاعات وعدة قضايا أفقية، وكذلك حول 

واإلجراءات التي تتبع في وأكد اإلعالن مجددا على المبادئ التوجيهية . عيينيحركة األشخاص الطب

، كأساس لمواصلة 0224مارس  07دها مجلس التجارة في الخدمات في المفاوضات، واعتم

هذا االتفاق ومادته الرابعة  مضمون، المنصوص عليها في (GATS)المفاوضات بهدف تحقيق أهداف 

جوان  12تقديم المشاركين مطالبهم األولية بشأن االلتزامات المحددة بحلول والمادة التاسعة عشرة، مع 

 . 0220مارس  14وعروضهم األولية بحلول  0220

وتعرض اإلعالن لمسألة التجارة االلكترونية، مشيرا إلى االتفاق بمواصلة برنامج العمل الخاص 

ح أن التجارة االلكترونية تضع األعضاء بالتجارة اإللكترونية وأن العمل المنجز حتى هذا التاريخ يوض

من مختلف مراحل التنمية أمام تحديات وفرص جديدة في مجال التجارة، مما يستلزم تهيئة جو مالئم 

لتطوير التجارة االلكترونية في المستقبل والحفاظ عليه، وكلف المؤتمر الوزاري المجلس العام بدراسة 

امج العمل، ورفع تقرير حول التقدم الذي يحرز الحقا إلى الدورة الترتيبات المؤسسية األنسب إلدارة برن

وأعلن أن األعضاء سيمضون بالممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض . الخامسة للمؤتمر الوزاري

 . رسوم جمركية على عمليات التجارة االلكترونية حتى انعقاد الدورة الخامسة

، نص اإلعالن على دراسة هذه العالقة ضمن فريق عمل وحول العالقة بين التجارة والدين والمال

ضمن صالحية  اتخاذهايرعاه المجلس العام، والنظر في أي توصيات محتملة بشأن الخطوات التي يمكن 

منظمة التجارة العالمية واختصاصها، لتعزيز قدرة النظام التجاري المتعدد األطراف على المساهمة في 

ديونية الخارجية التي تواجه البلدان النامية والبلدان أقل نموا، وتقوية تماسك إيجاد حل مستدام لمشكلة الم

النظام التجاري المتعدد األطراف من أثار عدم  حمايةالتجارة الدولية والسياسات المالية والنقدية بغية 
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ل إلى الدورة ويقدم المجلس العام تقريرا حول التقدم الذي يحرز في هذا العم. االستقرار المالي والنقدي

وتضمن اإلعالن تأكيدا على أن األحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة . الخامسة للمؤتمر الوزاري

والتفضيلية تشكل جزءا أصيال من اتفاق منظمة التجارة العالمية، خاصة ما سيتصل منها بالدول النامية 

معاملة الخاصة والتفضيلية بغية وأكد على إعادة النظر في األحكام المتصلة بال. والدول األقل نموا

 .    تقويتها، وجعلها أكثر دقة، وأكثر فعالية، وأكثر قابلية للتطبيق

اتفاقية التجارة للخدمات في نصوصها الكثير من المواد و الفقرات التي تضع برنامجا  و قد حملت

قد أعطى و. ير التدريجيللمفاوضات المستقبلية سواء في مجال استكمال القواعد أو في تطبيق مبدأ التحر

إعالن الدوحة دفعة سياسية للمفاوضات التي كانت قد بدأت فعال، و قد تم تحديد البرنامج الزمني 

 23 :4للمفاوضات على النحو التالي

  الطلبات التي تقدمها كل دولة إلى الدول األعضاء األخرى و التي تشمل إما طلبات فتح قطاعات

أو قطاعات فرعية للخدمات أمام الموردين األجانب، و إزالة بعض القيود أو الشروط الخاصة 

و . بالنفاذ إلى األسواق، و المعاملة الوطنية في القطاعات الواردة في جداول االلتزامات المالية

 .لتقديم هذه الطلبات 0220جوان  12حدد تاريخ 

  بناء على هذه الطلبات قد تجرى مفاوضات ثنائية أو جماعية لتبادل اآلراء، و بناء عليها تقدم

الدول األعضاء العروض األولية لما تقدمه من االلتزامات المقبولة بالنسبة لها، على أن تستمر 

 :المفاوضات في المراحل التالية

 (.تقديم العروض)  0221ارس م 14 -

 (.مراجعة عامة لنتائج المفاوضات ) 0221سبتمبر  41إلى  42من  -

نتائج المفاوضات في إطار صفقة واحدة مع باقي المفاوضات )  0221 جانفي 24 -

 (األخرى

 في الخدمات المالية  ةتحرير التجارالمفاوضات الحالية على : المطلب الرابع

مفاوضات التجارة في الخدمات قد انتقلت إلى مرحلة مهمة من كانت  0220مع منتصف عام 

 .أطوارها و ذلك عندما قامت الدول األعضاء بتقديم مطالب بالتحرير إلى حكومات شركائهم التجاريين

على كبر حجم المكاسب التي و أمام زيادة األمل بنجاح جولة المفاوضات الحالية تؤكد بعض الدراسات  

سوف تتحقق من التقدم في التحرير، و بالذات للدول النامية حيث يقدر تقرير البنك الدولي عن األفاق 

مليار دوالر من  1االقتصادية للدول النامية عوائد تحرير الخدمات في هذه الدول أن تصل ألكثر من 

                                                           
4

 . 26ص –مرجع سابق  –صفوت عبد السالم عوض هللا  – 
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جهود التنمية بسبب ن الخدمات سوف تدعم و يرى البنك أ. 0241و  0221الدخل اإلضافي ما بين 

من قيود  %11ترابطها مع القطاعات األخرى، و على جانب أخر تقدر الدراسات عن أن خفض 

مليار دوالر، و هو رقم يفوق   197.1الخدمات التجارية سيزيد من الرفاهية االقتصادية العالمية بحوالي 

 24 .4مليار دوالر 042.9والي حجم المكاسب الناجمة عن تحرير تجارة السلع  بح

حيث أن االتفاق . و لقد تبنت المفاوضات إرشادات و إجراءات جديدة الستكمال عملية تقييم األوضاع

بشأن اإلرشادات سيمثل خطوة مهمة في مجال فتح الطريق أمام الحكومات للتحرك من مرحلة مناقشة 

كما أنها تعني تصديق  .ى مقترحات األعضاءصياغة القواعد و التحول إلى مرحلة فتح األسواق بناء عل

 . GATSاألعضاء صراحة على بعض المبادئ األساسية في 

و تعتمد فكرة هذا المنهج على قيام كل . و تقوم هذه المفاوضات على أساس منهج المطالب و العروض

عضو بالتقدم، في إطار كل جولة من جوالت المفاوضات، بالمطالب التي ينتظر الحصول عليها في 

 و في نفس الوقت يتقدم بعرض يتضمن مدى استعداده لفتح قطاعات خدماتمجال تحرير الخدمات، 

و يعد هذا المنهج من التفاوض هو المنهج الرسمي المعتمد من قبل . معينة لديه أو التطور في تحريرها

GATS. 

و قد تضمنت الفقرة الخاصة بالتجارة في الخدمات من اإلعالن الوزاري للدوحة أن مقترحات األعضاء 

مارس  14يتطلعون إليها، و عن االلتزامات المحددة المبدئية التي 0221جوان  12يجب أن تقدم بحلول 

ويشير مصطلح مبدئية الذي استخدمه  .عن االلتزامات المحددة المبدئية المستعدين لتقديمها 0221

و التواريخ . اإلعالن الوزاري إلى حقيقة كون المفاوضات ما هي إلى عملية متتابعة للمطالب و العروض

، و ليس بالضرورة أن يتضمن المقترح ة التفاوضالمذكورة في اإلعالن ما هي إال تواريخ للبدء في عملي

الذي يتقدم به العضو، في هذه التواريخ، كافة الجوانب التي يرغب في التفاوض حولها، فقد يضطر إلى 

و فيما يلي نعرض . إغفال بعض األمور بسبب رغبته في االلتزام بالتوقيت المحدد لبدء اإلعالن الوزاري

 25 .المحتوى، الصيغة و العملية:0ل من المطالب و العروض و هيالجوانب الفنية الثالثة في ك

  منهج المطالب -1

 محتوى المطالب:    

. مع مراعاة أنها ليست بدائل لبعضها البعض توجد أربعة أنواع من المحتويات داخل أي مطلب،

كما أن أي مطلب يمكن أن يعود إلى عضو بمفرده أو إلى مجموعة من األعضاء باعتبارهم 

                                                           
4

 .361/354ص –مرجع سابق  –رانيا محمود عبد العزيز عمارة  – 
3

المكتب العربي  –في رفع كفاءة أداء الخدمات المصرفية ( الجاتس)دور اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الدولية  –سامي أحمد محمد مراد  – 

 .46/49ص – 3114 –الطبعة األولى  –للمصارف 
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و . كما في حالة تقدم اإلتحاد األوروبي بمطلب واحد نيابة عن كافة أعضائه) مشاركا وحيدا 

 :المحتويات األربع للمطلب هي

 .طلب إضافة قطاع جديد -

 .طلب إزالة أو تخفيض قيود قائمة -

 .المطالبة بالتزامات إضافية -

                                                       .طلب إلغاء استثناءات شرط الدولة األولى بالرعاية -

   المطالب صيغة: 

. غالبا ما يقدم المطلب في صورة خطاب بسيط يحدد فيه العضو ما هو مطلوب من عضو أخر

وبعيدا عن أنواع المطالب األربعة التي ذكرناها سابقا، فجدولة االلتزامات في إطار فتح األسواق 

فإذا قرر العضو الدخول في التزامات كاملة . ة هي في األساس إلغاء للقيودو المعاملة الوطني

أي أن جوهر االلتزام يكون . في جدوله، بمعنى عدم وجود قيود" ال يوجد"فسوف يدون كلمة 

، و يتعين الحذر الكامل و مراعاة الجوانب الفنية عند التقدم بطلب التزامات معينة معرفا و واضحا

 .GATSها في ال يوجد تعريف ل

 المطالب تبادل : 

فهي مجرد مكاتبات من الطالب إلى . يمثل تبادل المطالب عملية ثنائية من الوجهة التقليدية

عكس ما كان يحدث في .أي دور في ذلك GATSشركائه في المفاوضات، و ليس ألمانة 

إلطار ، غير أنه تم اإلقالع عن هذا األسلوب و تركت العملية مفاوضات جولة أوروغواي

   .الممارسة الثنائية بالكامل

  عروضمنهج ال -2

  العروضمحتوى   : 

 :نجد أن هناك أربعة أنواع من العروض هي

 .إضافة قطاع جديد -

 .إلغاء القيود القائمة أو تقديم التزامات في أنماط التوريد التي كانت غير متاحة -

 .التعاهد بالتزامات إضافية -

                                                       رعايةبال ء استثناءات شرط الدولة األولى إلغا -

   العروض صيغة: 

و من ثم فهو يحتاج إلى إعداد فني " مسودة جدول االلتزامات "في صورة  يقدم العرض

و على خالف الوضع في جولة األوروغواي، فإن النظام في دورة الخدمات . خاص
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حالية سوف يعتمد على تقديم العروض وفقا لصيغ جداول معدة مسبقا تقوم الدولة ال

.بتعبئة بياناتها  

وعلى هذا سوف ينجم عن العالقة بين العروض و الجداول القديمة العديد من القضايا 

:الفنية و بالذات فيما يتعلق بالوضع بعد ذلك من حيث  

التزامات جديدة في جداول منفصلة تكون هل سيقوم األعضاء في النهاية بتقديم  -

 .مكملة للجداول التي سبق لهم التقدم بها

 .أم سوف يقدمون جداول جديدة تماما تحوي كافة االلتزامات الجديدة و القديمة -

 عروضال تبادل : 

يتم توصيل العروض إلى األعضاء على أساس متعدد األطراف، و ذلك على خالف المطالب 

حيث . وترجع أهمية ذلك العتبارات الشفافية و التفعيل. اس ثنائي كما رأيناالتي تتبادل على أس

كما أن العرض سوف يتاح للتشاور و التفاوض . يقوم العضو باالستجابة لكل ما تلقاه من مطالب

فالعروض محل التفاوض هي . بالمطالب امن جانب كافة األطراف، بما فيهم من لم يتقدمو

كما أن تقديم عرض ما سوف يشعل فتيل . من المفاوضات الثنائية على مرحلة متقدمةإشارات 

 .عروض أخرى، و تستمر العملية في سلسلة من تتابع المطالب و العروض

و مع هذا فهناك بعض القضايا الجوهرية في المفاوضات الثنائية التي تحتاج إلى مزيد من 

التي تبرز المطالب و العروض  ةالمناقشات متعددة األطراف، و منها بعض القضايا التنظيمي

فقد يتطلب األمر تطوير ورقة مرجعية ليس لها أثر قانوني إال  .المتصلة بااللتزامات اإلضافية

    26 .4بعد أن يتم تدوينها فعال في جدول األعضاء

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4

 .356/359ص –مرجع سابق  –رانيا محمود عبد العزيز عمارة  – 
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 :خالصة الفصل

كما هو معبرا عنها )المحلي تعكس األهمية المتزايدة لقطاع الخدمات المالية على المستويين العالمي و 

فقد أدى نمو و تطور الوسائل التكنولوجية إلى خفض . عالم اقتصادي متغير( باإلحصائيات السابقة

الحاجة إلى العمالة المادية، و لذلك اتجهت أعداد متزايدة من البشر للبحث عن وظائف في قطاع 

طاع الخدمات بصفة عامة و قطاع الخدمات الخدمات، و هو ما أدى بدوره إلى تزايد األهمية النسبية لق

المالية بصفة خاصة داخل االقتصاديات الوطنية لمختلف الدول، كما أدى التقدم التكنولوجي الهائل إلى 

إزالة الحدود و اختصار المسافات، و اقتحام عنصر الزمن، و من ثم زيادة قابلية الخدمات المالية 

 .لالتجار فيها

تعددة الخدمات في التجارة الدولية تم إدراجها ضمن المفاوضات التجارية مو نتيجة لزيادة أهمية 

األطراف على جدول أعمال جولة األوروغواي، رغم سعي الدول النامية جاهدة إلى إبقائها خارج دائرة 

هذه المفاوضات، حيث كانت ترى معظم هذه الدول أن إخضاع التجارة الدولية في الخدمات آلليات 

(GATT) يةمتقليصا لسيطرة األجهزة الوطنية على القطاعات الخد يمثل .  

وضات جولة األوروغواي لما لها من او لكن مع إصرار الدول المتقدمة  على إدخال الخدمات ضمن مف

طويلة إلى تأسيس االتفاقية العامة المفاوضات ال هذه نجحت هذه الدول من خالل منافع على اقتصادياتها،

تنظيم و وضع قواعد للتجارة العالمية في مجال  التي تهدف إلى (GATS) للتجارة في الخدمات

       .تفصيل في الفصل الموالير لينا التعريف بهذه االتفاقية بأكثهذا ما يحتم ع و. الخدمات

 

   

    



 

 
  

 
)GATS(  
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 :تمهيد الفصل

ت ومتغيرات اتطور منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي وحتى األن لقد شهد العالم

( BM)والبنك العالمي ( FMI)سياسية واقتصادية كبيرة، حيث ثم إنشاء صندوق النقد الدولي 

مشاير  الذي عقد في الواليات المتحدة األمريكية في والية نيوها( بريتون وودز)كنتيجة لمؤتمر 

، وكان الهدف من تأسيس هاتين المؤسستين هو إعداد االقتصاد العالمي والتجارة 4411عام 

نب تكرار حاالت بعد الحرب ووضع ضوابط وقواعد لهذه التجارة، وتج الدولية لمرحلة ما

ة ليالدوية قتصاد العالم، والعم  على تحقيق االستقرار، وتنييم المعامتات المالالكساد الشديدة ال

 . إلعادة بناء االقتصاد العالمي بعد الحرب بين األمم، وتوفير المرونة التازمة

ومن بين السياسات االقتصادية الدولية التي يهرت بعد الحرب العالمية الثانية سياسة 

ادت عقد الثتاثينات، ولذلك كان سلتخلص من السياسات الحمائية التي اإطتاق حرية التجارة، و

دولية في إيجاد جهاز تجاري دولي يشرف على تنفيذ هذه التجارة الدولية،  هناك توجه ورغبة

ويعم  على ح  النزاعات التجارية بين الدو ، وفي الوقت نفسه يكون الجهاز مكمتا لمؤسسات 

توص  المجتمع الدولي إلى توقيع على االتفاقية العامة  4411ففي عام (. يتون رودزرب)مؤتمر 

حاو  المجتمع الدولي إقامة منيمة  4411، وفي عام (GATT)التجارة للتعريفات الجمركية و

، إال أن هذه الجهود باءت بالفش ، نتيجة رفض الكونغرس األمريكي (ITO)التجارة الدولية 

بدأ ( تالجا)التصديق على عضوية الواليات المتحدة في المنيمة، إال أن تطوير وتوسيع اتفاقية 

غواي وروولة األباإلعتان عن انتهاء ج 4441في عام وانتهى  (أنيسي)في اجتماع  4414عام 

حيث انتهت هذه الجولة بتأسيس منيمة التجارة العالمية  4441ـ 4411التي استمرت ما بين 

(OMC) ومن بين ما يميز هذه الجولة األخيرة أنها نجحت في تأسيس أو  اتفاقية دولية تهتم ،

االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )ستوى العالمي وتنيم وتختص في تجارة الخدمات على الم

GATS) ودخو  هذا القطاع مجا  التنافس ، وذلك ألهمية هذا القطاع في التجارة الدولية

 . شك  خاص اتفاقية الخدمات الماليةالفص  التعريف بهذه االتفاقية وب وسنحاو  في هذا. الدولي
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 . ارة في الخدماتعامة حول التجمفاهيم : المبحث األول

ؤدي الخدمات في الوقت الحاضر دورا هاما في الحياة االقتصادية لمختلف الدو ، سواء ت

كانت اقتصاديات صناعية متقدمة، أو اقتصاديات نامية كما تحت  تجارة الخدمات أهمية خاصة أ

 هماستكما  حجم التجارة العالمية في البلدان المتقدمة، من %22 يلديها حيث بلغت نسبتها حوال

من الناتج الوطني االجمالي لهذه البلدان، نفس الشيء مع البلدان النامية، % 16بأكثر من 

، وتعكس هذه األهمية المتزايدة إلى نمو و البنوك النق ، ة مع تزايد أهمية خدمات السياحةخاص

أكثر  وتطور الحسابات اآللية والمصانع، وخصوصا تكنولوجيا المعلومات، مما جع  الخدمات

 . المبحث هذا بالتفصي  ختا  سنتناولهوهذا ما  ،فيها عبر الحدود الوطنية لتاتجارقابلية 

 الخدمات  مفهوم: المطلب األول

 الفرق بين السلع و الخدمات :الفرع األول

، وأن كثيرا من الخدمات ال اإلنتاججناحا هما يعتبر الفكر المعاصر أن السلعة والخدمة 

لع، وعلى سبي  المثا  يعتبر نشاط التوزيع المادي للسلع نشاطا خدميا، يمكن فصلها عن الس

حيث يشم  على عمليات النق  واإلعتان والتسويق والبيع، وال نتصور هذا النشاط بغير وجود 

وجود السلع بدون هذا النشاط، هذا فضتا عن أن تكلفة السلع النهائية  نتصور السلع، كما ال

ع تبسيلسلعة والخدمة شاط الخدمي، كما أن التغيير في شك  أي من اتدخ  فيها تكلفة هذا الن

  .1بالضرورة تغير شك  اآلخر

جارة في الخدمات يقوم على أساس  نيرية وعلى الرغم من أن كتا من تجارة السلع والت

وارت جون ست، وما أضيف إليها من تطوير على أيدي (ريكاردو)بها  جاءة النسبية التي الميز

برت  أولين، إال  و و أدجورت ثم ما جرى عليها من تعدي  على أيدي أيلي هكشر شا مار ،مي 

أن هناك مجموعة من األسباب أو الفوارق بين السلع والخدمات حالت دون تطبيق اتفاقية 

GATT  تأسيس اتفاقية جديدة خاصة بتجارة الخدمات  وأخدمات، وتبني العلى تجارة

(GATS)لجديدة ، مع أن هذه االتفاقية ا(GATS) ق القواعد الرئيسية التفاقية تطب(GATT) ،

ولكن مع تعدي  هذه القواعد بالشك  المناسب، مع األخذ في االعتبار الفوارق بين السلع 

و سنحاو  . والخدمات وبين األشكا  األربعة التي تجري بموجبها التجارة الدولية في الخدمات

 :ات فيما يليأن نبين هذه الفوارق بين السلع و الخدم

                                                           
1
القتصاد السياسي  ل الجمعية المصرية –مجلة مصر المعاصرة  –األساس الفكري لتجارة الخدمات  –عبيد علي أحمد  الحجازي - 

 .961ص  – 9111أفريل / جانفي  - 353/ 354العدد  - واإلحصاء والتشريع
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إن تجارة السلع والخدمات يختلفان في واسطة التسليم، فإذا كانت واسطة التسليم في  (1

ي السلعة ذاتها، فإن واسطة التسليم في تجارة الخدمات هي الفرد ذاته تجارة السلع ه

  .1الذي يشك  من ختا  المعرفة البشرية جوهر الخدمة

سوسة وال مرئية، ختافا للسلع التي من الخصائص األساسية للخدمات أنها غير مح (2

وهو ما يجع  من الصعب على العمي  أن يرى هذه  ،2تتصف بأنها محسوسة ومرئية

 .3يتفقدها قب  شرائها، كما يجع  قرار الطلب عليها وشرائها أمرا صعباالخدمة أو أن 

هذا الوصف ليس وصفا مطلقا فبعض )كما أن الخدمات ختافا للسلع ال يمكن تخزينها 

الخدمات يمكن مشاهدتها مث  تقارير الخبراء على قرص ممغنط كما أنه يمكن تخزين 

 (. بعض الخدمات كنيام اإلجابة الهاتفية

وإن القلي  من  .نتقا  مادي للسلع من بلد إلى آخرتشم  التجارة الدولية في السلع على ا (3

التي تتم عبر على الصفقات  وكأمثلة. ر الحدودصفقات الخدمات تؤدي إلى انتقا  عب

مث  )الحدود يمكن االستشهاد بالخدمات التي تنتق  باالتصاالت السلكية والتاسلكية 

مث  التقرير )، أو الخدمات المتمثلة في شك  سلع (تحوي  األموا  بالطريق المصرفي

 . (به الخبير، أو برنامج الحاسوب المسج  على قرصالذي يكت

بين زمان ومكان االستهتاك، ويكون القرب  في معيم صفقات الخدمات ال يمكن الفص  (4

بين مقدم الخدمة والمستهلك أمرا مطلوبا، ويمكن تحقيق هذا القرب عن طريق إقامة 

، أو انتقا  األشخاص (فرع أو شركة تابعة كافتتاح)حضور تجاري في البلد المستورد 

ر لتقديم كالمحامي والمهندس الذين ينتقلون إلى بلد آخ)الطبيعيين لفترات مؤقتة 

المستهلكين إلى البلد الذي تتوفر  انتقا بعض الخدمات تقتضي  ، كما أن طبيعة(خدماتهم

يسافرون إلى بلد  ذينال بالسياح لزيارة البلدان السياحية، أو الطتا كانتقا )فيه الخدمات 

، أي أن السلع تتطلب عبورا ماديا عبر حدود البلد المعني، (آخر لتلقي تعليمهم العالي

  .4ا تقديم الخدمات فيتم وفقا ألربعة أشكا  وهذا ما سيتم إيضاحه ال حقاأم

 .(السلعية والخدمية)صناعة المحلية لاختتاف الطريقة التي تمنح بها الحكومات حماية ل (5

جمركية،  طريق فرض تعريفاتفحماية الصناعات التي تنتج السلع تكون في العادة عن 

تطلب من ( الجات)القيود الكمية، وإن قواعد  ث م أخرى أو من ختا  اجراءات حدودية

                                                           
1
 .941ص   -سابقالالمرجع  - 

2
 .751ص  -9111ألعمال إلى اتفاقيات التجارة العالمية دليل ا –مركز التجارة العالمية األونكتاد  –أمانة الكومنولت  - 

3
 .965ص  –مرجع سابق  –الحجازي عبيد على أحمد  - 

4
 .752ص  –مرجع سابق  –مركز التجارة العالمية األونكتاد  –أمانة الكومنولت  - 
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شجعها على تالبلدان أن توفر مث  هذه الحماية من ختا  التعريفات الجمركية، وال 

ولكن الخدمات غير ملموسة، والكثير  .استعما  القيود الكمية، أو أية قيود أخرى مماثلة

ن حماية صناعة من صفقات الخدمات ال تشم  على انتقا  عبر الحدود، ولهذا فإ

الخدمات تكون بواسطة أنيمة ولوائح محلية وطنية خاصة، تطبق على االستثمارات 

. لمحليةااألجنبية المباشرة، وبواسطة مشاركة موردي الخدمات األجانب في الصناعات 

مث  المصارف )ر اللوائح على موردي الخدمات األجانب ضوعلى سبي  المثا  فقد تح

تقديم قد تكون ضرورية من أج   ،تأسيس فروع لهالستثمار أو تال( أو شركات التأمين

وقد تطبق األنيمة واللوائح بشك  تمييزي على األشخاص الطبيعيين الذين  .الخدمات

عدم تطبيق مبدأ )معاملة المنتجين المحليين معامتاتهم أق  من  يقدمون الخدمات فتكون

 (. المعاملة الوطنية

ق مبدأ يدم تطبع)دي الخدمات من مختلف البلدان ماثلة لمورا قد تطبق معاملة غير متكم 

  .MFN)1المعاملة األكثر رعاية 

 تحديد مفهوم الخدمات :الفرع الثاني

على الرغم من تعايم حجم المعامتات التجارية وتنوعها في مجا  الخدمات عبر الحدود 

ئها وصفا دقيقا يبين الدولية، فإنه لم يفكر أحد في تعريف هذه المعامتات عن طريق اعطا

ت ميزان المدفوعات فإن ناايبوطنية والحسابات الوألغراض . ها العامة المميزة لهائصخصا

، وحتى بالنسبة “المعامتات غير المنيورة“م عامتات التجارية الخدمية تيهر تحت اسالم

 .2 يةتجاري تحديد مفهومها بوصفها مكونات فإن أحد لم يفكر ف ة، معامتات غير المنيورلل

م  سوق الخدمات على نماذج متنوعة من األنشطة الخدمية، فهناك على سبي  المثا  تشوي

الخدمات  المالية من بنوك وشركات تأمين وأسواق ما ، باإلضافة إلى خدمات النق  بأنواعه، 

القانونية ، يةارات الطبش، الخدمات المهنية مث  االستةات االتصاالت والمعلومات، السياحشرك

 . لهندسيةوا

ك محاوالت عديدة لتعريف الخدمات، والتي يهرت في السنوات اوعلى الرغم من أن هن

األخيرة، إال أن الفكر االقتصادي يكاد يجمع على أن التعريف العام المقبو  للخدمات ال يزا  

 . غير موجود

                                                           
1
 .751ص  –مرجع سابق  –مركز التجارة العالمية األونكتاد  –أمانة الكومنولت  - 

2
 .99ص  -مرجع سابق  –ض هللا عبد السالم عوصفوت  - 
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تسم والذي يأحد المعايير التقليدية  ويعتمد التمييز التقليدي ما بين السلع والخدمات على

ما بين السلع في جانب والخدمات في جانب آخر وذلك استنادا  بساطة والوضوح في التمييز الب

 . مادية لك  منهماتاإلى الخصائص المادية وال

تخزين أو الدوام لل قابلة وأشياء مادية أو ملموسة، منيورة، فالسلع تعرف بصفة عامة بأنها 

ملموس، وغير  مادي الخدمات بأن ليس لها كيان قيض من ذلك، تتميزالنسبي، وعلى الن

فمن الضروري أن يتزامن قابلة للتخزين أو الدوام النسبي، ولذلك  كما أنها غير ،1منيورة

 . استهتاكها عانتاجها م

وعلى الرغم من التسليم ببساطة هذا المعيار ووضوحه، إال أن التعميم يكون مح  ختاف، 

ص المادية ت الحاضر بمشكلة االختفاء التدريجي للخصائحيث يواجه هذا المعيار في الوق

  بين السلع والخدمات وذلك كإحدى اآلثار الناجمة عن التطورات والتامادية التي تفص

 . التكنولوجية الحديثة

وعدم إمكان تخزين الخدمات، منيورة الالمعنوية أو غير  أي وهكذا فالخصائص التامادية

ات صر اإلنتاج واالستهتاك، فكافة هذه الخصائص تشهد تطورذلك من ضرورة تعا وما سيتبعه

على سبي  المثا ، فإنه في نطاق  و. ئية كأثر من أثار التطورات التكنولوجية الحديثةكلية أو جز

ة وغيرها فإن الخدمات في هذه المجاالت بيقطاعات خدمات الصيانة واإلصتاح والخدمات الط

بالمث   و. المحتوى المادي لها بعض  ادي، بمعنى أنه يكونال تكون مجردة تماما من الكيان الم

أيضا فإن عمليات تخزين وتحلي  المعلومات عن طريق أجهزة الحاسب اآللي، قد ساهمت 

 . بدورها في تغيير الحدود الفاصلة بين السلع والخدمات

هذه التطورات التكنولوجية الحديثة نشأت الحاجة إلى البحث عن تعريف آخر  وإزاء

 . فادي عيوب التعريف التقليدييمكن من ختاله ت “الخدمات“ الصطتاح

 إنتاجين نشاط عبأنها تغيير في حالة الشخص أو السلعة ينشأ “الخدمات  HILL 2فقد عرف

لبعض الوحدات االقتصادية باتفاق  إنتاجيلنشاط  تصادية أخرى، وهو ما يتحقق كنتيجةلوحدة اق

 . “ةمسبق مع الشخص الذي يتلقى الخدم

الخدمة وعملية استهتاكها، وانطتاقا من هذا التعريف للخدمات فتا يمكن التمييز بين انتاج 

 . يمكن الفص  بين أثر الخدمة والمستفيد منها ال كما أنه

                                                           
1
 .67 /69ص  – 9111/ 9116 –دار الثقافة الجامعية  –الكتاب األول  –االقتصاد السياسي  –أحمد جامع، زين العابدين ناصر  - 

2
 - T.P.Hill - On goods and services – review of income and wealth - new haven – 1977- p315/318. 
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ويؤخذ على التعريف المتقدم أنه يصادف صعوبات عملية ال سيما عندما يتعلق األمر 

االقتصادية فعندما تقوم شركة التأمين بكتابة  ببعض الخدمات مث  التأمين أو االستشارات

، ب  قد ال يطرأ عليها تغير مباشر (المؤمن له)الخدمة  فإن حالة الشخص متلقيالتأمين،  استمارة

 . يتراخى هذا التغير إلى أج  ال حق

 . مفهوم الخدمات في التجارة الدولية: المطلب الثاني

نطاق التجارة الدولية فإن المسألة تصبح أكثر  إذا انتقلنا إلى محاولة تعريف الخدمات في

صعوبة، وذلك بسبب عدم تداو  هذا المصطلح في الفكر االقتصادي الدولي حتى منتصف 

السبعينات، وقد جاء استخدامه كنتيجة ليهور عدد من المبادرات الدولية التي كانت تدعو إلى 

الخدمات في االقتصاد  وضعزامات متعددة األطراف تتعلق بإجراء مفاوضات بشأن االلت

 . العالمي

 الخدمات في التجارة الدولية بأنها عرض بواسطة مقيم في احدى Snape1 وقد عرف

في دولة أخرى وذلك بالنسبة للخدمات التي ال تندمج في  الدو  يتقدم به إلى طالب الخدمة

كما في )كون شخصا ومتلقي الخدمة قد ي....(. بختاف خدمات األفتام، شرائط التسجي )السلعة، 

، أو (بالنسبة لخدمات التأمين والبنوك)، أو وحدة قانونية كالشركة (حالة خدمات المسرح مثتا

 كما هي أو سلعة( بالنسبة لخدمات اإلصتاح والصيانة والهبوط واإلقتاع)شيء مث  الطائرات 

 . الحا  بالنسبة لخدمات الناق 

سبق إن اعتمد عليها صندوق النقد الدولي  ويستند هذا التعريف إلى فكرة الموقع والذي

و غير  ألغراض التحلي  االحصائي للمعامتات االقتصادية الدولية التي تتم بين المقيمين

موازين المدفوعات، ويصطدم هذا التعريف بالكثير من الصعوبات  إحصاءاتفي  المقيمين

نتيجة لتمييز الخدمات . 2خدماتخاصة في نطاق التجارة الدولية في ال ةوالتي تثور بصف ،العملية

د جة تدعو إلى وجود تقارب مكاني لمورها غير قابلة للتخزين وال يمكن نقلها، فإن الحابوصف

الخدمة والمستهلك لها، وكذلك تعاصر اإلنتاج واالستهتاك والذي يميز التجارة في الخدمات، 

لخدمات دمات خصوصا اوهذه الحاجة ال تزا  تميز معيم الخ. على عكس التجارة في السلع

لكن أدت االختراعات التكنولوجية وثورة  .الصحية، أو كان المستهلك للخدمة شخصا طبيعيا

المعلومات إلى جع  مث  هذا التقارب غير ضروري، ومن ثم أصبح مفهوم الموقع يمتد ليشم  

                                                           
1
 - Richard.H.Snape - Principals in trade in services - the uruguay round – services  in the world 

economy - United nations - center on transnational corporation – 1990 - P05. 
2
 - John Croome - reshaping the world trading system - world trade organization – Geneva - 1996 - 

P122/124. 
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ات البنوك أو المعامتات التجارية التي تتم بين اقتصاديات وطنية مختلفة، كما هي الحا  في خدم

أكثر من . عليها من أي مكان داخ  الوطن أو حتى خارجهالحصو  الصراف اآللي والتي يمكن 

هذا فقد أصبحت هناك معامتات تجارية خدمية تتم داخ  البلد الواحد ومع ذلك فإنه يمكن وصفها 

 . 1 اليةعلى أنها تجارة دولية مث  خدمات السياحة، والخدمات الم

لمشاك  التي تثور مباشرة أو بطريق غير مباشر بمناسبة التجارة الدولية في هناك عدد من ا و

  .2 من الخصائص المذكورة من قب  والتي تتميز بها الخدمات تنبثقالخدمات، والتي 

وأهم هذه المشاك  صعوبة قياس أو تدفق هذه الخدمات عبر الحدود الوطنية للدولة سواء 

وعلى سبي  . ختافا لما عليه الحا  بالنسبة النتقا  السلع دخوال اليها أو خروجا منها، وذلك

دولة هو زائر، أم سائح، أو المثا ، معرفة ما إذا كان الشخص الذي يعبر الحدود الوطنية لل

ستطيع قياس كافة الخدمات االستشارية بأنواعها المختلفة مورد لخدمات استشارية؟ وكيف ت

وسائ  االتصاالت  الحدود الوطنية للدولة عبر أجهزة وبر ، والتي تع(هندسية، طبية، قانونية)

ويترتب على هذه الصعوبة نتيجة هامة، وهي أن البيانات . الخ...الحديثة، أو المراستات

 . واالحصاءات المتعلقة بالتجارة في الخدمات ال تزا  تنقصها الدقة في القياس

لكي تدخ  في التجارة وثاني المشاك  هي أن الخدمات يجب أن ترتبط مع عنصر آخر 

الدولية، مثتا مع الشخص الذي يسافر من دولة إلى أخرى لكي يقدم الخدمة، أو حتى مع أشياء 

أخرى كما في حالة خدمات اإلصتاح والصيانة والتي تحتم نق  الشيء أو السلعة التي في حاجة 

صاالت مث  صتاح عبر الحدود، أو أن ترتبط تلك الخدمات مع وسائ  المعلومات واالتإلل

خدمات اكس لنق  فأو ال بيوترمم  على ديسكات الكتالورق أو البيانات االلكترونية، والتي تش

 . معينة مث  االستشارات الطبية أو الهندسية أو الفنية

 . تقسيمات الخدمات في التجارة الدولية: المطلب الثالث

 3فرق الفكر االقتصاديات، يللمعامتات الدولية في الخدم لق بالتقسيمات المختلفةعفيما يت

بين أربع طوائف رئيسية للتجارة الدولية في الخدمات وذلك في ضوء حركية العناصر 

 : وهذه الطوائف األربعة الرئيسية هي .وانتقاالت منتجو الخدمات ومستهلكوها

 

                                                           
1

 .961ص  –مرجع سابق  –سامي عفيفي حاتم  -
2
 .91 /96ص  –مرجع سابق  –صفوف عبد السالم عوض هللا  - 

3
 - Martin.G.Eckert – OP-CIT - P 7/18. 
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 (: الخدمات المنفصلة أو المنعزلة)المنتج أو المستهلك للخدمة  انتقالعدم حركية أو  -1

نتقا  عارض أو طالب الخدمة بين ة التي ال تحتاج إلى ايعبارة عن األنشطة الخدموهي 

. في هذه الحالة هامستهلكلقرب المكاني بين منتج الخدمة ودو  العالم المختلفة، حيث ال حاجة ل

ويعني ذلك أن الخدمة تكون متجسدة في عناصر أخرى بختاف الشخص، ويمكن للخدمات في 

محتا للتجارة الدولية عبر الحدود الوطنية مثلها في ذلك مث  السلع ومن  هذه الحالة أن تكون

األمثلة على هذا النوع من الخدمات هناك خدمات النق  بأنواعه، وفي قطاع الخدمات المالية، 

 . راض النقدي الدولينشطة عبر البنوك مث  خدمات االقفهناك خدمات االستشارات المالية واأل

 (: خدمات متمركزة في موقع عارضها)ستهلك إلى المنتج تحرك أو انتقال الم -2

تحرك أو الخدمات التي تتطلب  ها هي عبارة عنمات المتمركزة في موقع عارضالخد

ب انتقا  المستهلكين انتقا  طالب هذه الخدمة إلى موقع عارضها فهذا النوع من الخدمات يتطل

ة، بيات السياحية والتعليم والخدمات الطالمثا  الخدموعلى سبي   .لهذه الخدمات دون المنتجين

 ترياهذا السائح بإجراء بعض المشت قام، فإذا فالسائح مثتا يتحرك ماديا داخ  دولة منتج الخدمة

ير العملة خارج حدود بتاده، فهو يكون في مث  هذه األحوا  يباستخدام الشيكات السياحية أو تغ

 . 1 مستوردا لخدمات مالية أجنبية

 (: خدمات متمركزة في موقع طالبها: )قل منتج الخدمة إلى المستهلكتحرك أو تن -3

وفي هذه . وهي الخدمات التي تتطلب فقط انتقا  منتج هذه الخدمات دون المستهلك لها

دولة المستهلك، حيث يستلزم األمر وجود ارض الخدمة هو الذي يتحرك داخ  الحالة فإن ع

وتقع ك  من الخدمات المصرفية  .ذي تطلب فيهمنتج الخدمة أو العارض لها في المكان ال

فإن تأسيس أو انشاء وعلى ذلك . والمالية وخدمات التأمين داخ  نطاق هذه الطائفة من الخدمات

هذه الدولة يعد مثاال  فرع لبنك أجنبي في الدولة المضيفة لكي يقدم خدماته إلى العمتاء في

 . واضحا على هذه الطائفة من الخدمات

 (: الخدمات المرتبطة أو غير المنفصلة)منتج ومستهلك الخدمة  نم تحرك كل -4

فإذا كان ك  من منتج . وهي تلك الخدمات التي تتطلب انتقا  ك  من منتج ومستهلك الخدمة

عند تقديم الخدمة، فعندئذ يتحقق هذا الشك  من ( دولة ثالثة)ومستهلك الخدمة في بلد أجنبي 

 من الخدمات في نطاق قطاع البنوك مثتا الحالة التي تقوم  الخدمات وكمثا  على هذه الطائفة

                                                           
1
 - Christopher Stadler - identifying the issues in trade in services - world economy -1985 - p171/172. 
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فيها إحدى الشركات متعددة الجنسيات باقتراض مبالغ مالية في بلد ما من أحد البنوك األجنبية 

 . لهذا البلد

وختاصة ما تقدم هو أن تنوع وتعدد التعريفات والتقسيمات المتعلقة بالتجارة الدولية في 

أخذ مكانه منذ منتصف السبعينات، كما أن الختاف حو  تعريف الخدمات ي بدأ الخدمات، والذي

والتجارة الدولية في الخدمات يوحي بأن هذه المصطلحات الجديدة لم يتم إخضاعها بعد لتحلي  

اقتصادي دقيق مما أثار ختافا كبيرا بين االقتصاديين حو  تحديد مفهوم ومضمون هذه 

 . المصطلحات

 . الخدمات ومفهوم تحريرها تجارة فتعري: المطلب الرابع

 التعريف بتجارة الخدمات :الفرع األول

هي ذلك النشاط االقتصادي الذي ينصرف إلى التجارة في  :1تجارة الخدمات اصطالحا

على قائمة وقد تم ادراج هذه التجارة . األشياء غير المنيورة وتسمى تجارة الخدمات

بينما جاء تعريف تجارة الخدمات في نص ( 4441ـ 4411)واي المفاوضات بجولة األوراغ

ب الخاص باالتفاقية / 4في المادة األولى من الملحق  االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وذلك

في هذا االتفاق تعرف التجارة في الخدمات على أنه “كما يلي  2العامة للتجارة في الخدمات

 : “توريد الخدمة

مث  االتصاالت ( خدمات عبر الحدود)ضو آخر ع أراضي من أراضي عضو ما إلى -

 .والتاسلكية والتحويتات المصرفية السلكية

الخدمات التي )من أراضي عضو ما إلى مستهلك الخدمة في أراضي عضو آخر  -

 . مث  السياحة والتعليم والعتاج بالخارج( تستهلك في الخارج

أي عضو آخر  أراضي في من ختا  الوجود التجاري لمورد الخدمة من عضو ما -

من ختا  المشروعات أو الشركات أو فروعها أو مكاتب ( الوجود التجاري في الخارج)

 . التمثي 

من ختا  وجود أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من عضو ما في أراضي عضو آخر  -

 . لة الماهرة وغير الماهرة والخبراءاكالعم(. لة المؤقتةاحركة العم)

                                                           
1
 .949ص –مرجع سابق  –الحجازي عبيد على أحمد  - 

2
 :يمكن قراءة نص اإلتفاقية و الحصول عليها من مواقع شبكة المعلومات الدولية وهي - 

www.wto.org/english/ docs –e / legal – e/ 26-gats - 01- e .htm. 

wtoconv.doc                           -low.org/dounload/gats www.arab 

http://www.arab/
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من مجا  التجارة في الخدمات،  وريد الخدمة، ويستثنىا  األربعة لتوهي تمث  األشك

التي تورد على أساس غير خدمات الالخدمات الموردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية ، أي 

بدون تنافس مع واحد أو أكثر من موردي الخدمات، وذلك حسب ما جاء في نص  تجاري، أو

 . االتفاقية في المادة األولى من الجزء األو 

فقا لتقديرات منيمة التجارة العالمية فإن أكثر من نصف التجارة العالمية في الخدمات و و

 . 1 تتم من ختا  الوجود التجاري لموردي الخدمات في األسواق

 . مفهوم تحرير تجارة الخدمات: الثاني الفرع

ي معيم إن تحرير التجارة في الخدمات يختلف عن تحرير التجارة في السلع، حيث أنه ف

وإنما تأتي ,حدود، وتعريفات جمركية بالنسبة إلى الخدمات،  الحاالت ال توجد مشكلة عبور

القيود على التجارة في الخدمات من ختا  القوانين والقرارات واالجراءات التي تضعها ك  

دولة، وإن الهدف الذي تسعى اتفاقية الخدمات إلى تحقيقه هو إزالة وتخفيض هذه القيود بحيث 

توص  في النهاية إلى نيم للتباد  الحر للخدمات يعكس مدى التحرر من القوانين يمكن ال

رضها الدولة، والتي تصبح مح  التعارض والتشريعات الوطنية والقواعد واالجراءات التي تف

وبالتالي فإن تحرير ، 2في تجارة الخدمات ريجي وصوال إلى التحرير الكام لتحقيق تحرير تد

 : الخدمات يعني التجارة الدولية في

تمييز تؤدي إلى توسع النفاذ لألسواق لموردي الخدمات األجانب وتخفيض ال اتخاذ إجراءات

 . 3بموردي الخدمات المحليين ضدهم بما يؤدي إلى مساواتهم

 

 . التعريف باالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات: المبحث الثاني

واي أو  اتفاق تجاري غونهاية جولة األور التوص  إليه في يعتبر اتفاق الخدمات الذي تم

 ة الخدمات ذات الطابع التجاري ومندولي متعدد األطراف للتجارة في الخدمات، ويغطي كاف

أهمها الخدمات المالية، خدمات النق ، االستشارات، والمقاوالت، واالنشاء والتعمير، السياحة، 

مات القابلة للتجارة والتي ال تدخ  في وبصفة عامة كافة أنشطة الخد..... الخدمات المهنية،

                                                           
1

جامعة  –مجلة شؤون عربية  –تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على القطاع المصرفي العربي  –عبد الخالق سعيد محمود  -

 .954ص  -7119 -912العدد  –الدول العربية 
2
 .911ص  – 7119امعية الدار الج –العولمة واقتصاديات البنوك  –عبد الحميد عبد المطلب  - 

3
 .449ص  –مرجع سابق  –معهد التخطيط القومي في مصر  –ية للتنمية والتخطيط المجلة المصر - 
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فهوم األساسي والمتامح المبحث المهذا وسنتناو  في . ويائف الدولة الرئيسية بالمعنى التقليدي

 . تاتفاقية العامة للتجارة في الخدماتالرئيسية ل

 . التفاقية العامة للتجارة في الخدماتا و بنيةهدف : المطلب األول

 ساسي لالتفاقية العامة للتجارة في الخدماتالهدف األ: الفرع األول

جارة العالمية طبقا في منيمة التأصبحت االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات مندمجة 

اتفاقية  من -2-فقرة  1فالمادة الثانية .المنشئة لمنيمة التجارة العالميةـ ب من االتفاقية 4حق للمل

ة ألخرى واألدوات القانونية المقترنالخدمات واالتفاقيات امنيمة التجارة العالمية تؤكد أن اتفاقية 

( المشار إليها فيما بعد باتفاقات التجارة متعددة األطراف) 3، 2، 4بها والمتضمنة في المتاحق 

 . هي أجزاء مندمجة في هذه االتفاقية، وملزمة لكافة الدو  األعضاء

ية منيمة التجارة العالمية على إنشاء وقد نصت المادة الرابعة في فقرتها الخامسة من اتفاق

 .العامللتوجيهات العامة للمجلس  ارة في الخدمات، والذي يمارس عمله وفقامجلس لشؤون التج

ويقوم مجلس شؤون الخدمات باإلشراف على سير االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، كما 

ه، وتخضع هذه القواعد للموافقة ة بيقوم هذا المجلس بوضع القواعد الخاصة باإلجراءات المتعلق

انا أو هيئات فرعية حسب الحاجة من ومن حق هذا المجلس أن، ينشئ لج. قب  المجلس العام من

 . أج  قيامه بويائفه على نحو فعا 

ر البلدان يوتهدف االتفاقية إلى تعزيز النمو االقتصادي لجميع الشركاء التجاريين، ولتطو

لى تحقيق ذلك من ختا  تطبيق فقد سعى االتفاق إ .ارة الخدماتر تجيالنامية من ختا  تطو

ت على تجارة الخدمات بعد إجراء بعض التعديتات الضرورية التي تأخذ الجاأحكام وقواعد 

وقد ثم وضع اتفاق تجارة الخدمات على . 2بعين االعتبار الخصائص المميزة لتجارة الخدمات

 . 3الجات أساس الخبرة المستفادة من نيام اتفاقية

 تفاقية العامة للتجارة في الخدمات البنية ا: الثاني فرعال

وتحتوي االتفاقية على مفاهيم ومبادئ عامة، وكذلك القواعد التي تنشئ التزامات عامة 

ويشم  ذلك أي اجراء بواسطة دولة  .تطبق على كافة االجراءات المتعلقة بالتجارة في الخدمات

                                                           
1
 .31ص  –مرجع سابق  –صفوت عبد السالم عوض هللا  - 

2
 .769مرجع سابق ص  – مركز التجارة العالمية –أمانة الكومنولت  - 

3
 – - 1994  21العدد  –مجلة الشؤون العربية  –لتعريفات و التجارة وأثارها االقتصادية مة  لاإلتفاقية العا –المدرس عبد الكريم  - 

 .22ص 
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أو في شك  آخر  ، الئحة، قاعدة، مبدأ، قرار، عم  إداريونكان في شك  قانأ سواء عضو، 

 . 1طالما أن هذه االجراءات أو األعما  تمس التجارة في الخدمات

أجزاء وعدة ستة  مادة في 24وتتكون االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات بصفة عامة من 

االتفاقية  بنيةإيجاز ، تتضمن شروطا خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الخدمية ويمكن مالحق

 : 2وهيكلها فيما يلي

تعاريف خاصة بالتجارة في الخدمات وهو  و ،هايتناو  مجا  االتفاقية أو نطاق :(11) الجزء

 . مكون من مادة واحدة

 ي تلزم ك  عضو بالعم  بها، وهويشم  النقاط الرئيسية والضوابط العامة الت :(12) الجزء

 . وادمادة، تتناو  هذه الم 41يتضمن 

الدولة األولى بالرعاية ـ الشفافية ـ زيادة مشاركة الدولة النامية ـ التكام  االقتصادي ـ )

-القواعد واالجراءات المحلية ـ االعتراف ـ االحتكارات والموردون الوحيدون للخدمات

والتحويتات ـ القيود الخاصة  المدفوعات  -إجراءات الوقاية الطارئة  –الممارسات التجارية 

 (. ءات عامة ـ الدعماستثناالمدفوعات ـ المشتريات الحكومية ـ  يزانبم

يتحدث على االلتزامات المحددة بالنسبة لك  عضو، سواء كانت التزامات أفقية  :(13) الجزء

د والتي اأو بالنسبة لقطاعات خدمية معينة أو أسلوب توريد الخدمات، وهو يتضمن ثتاث مو

 . األسواق ـ المعاملة الوطنية ـ االلتزامات االضافيةإلى  ذالنفا: تتناو  ما يلي

يتحدث عن التحرير التدريجي بين الدو  األعضاء لرفع مستوى تحرير تجارة  :(14) الجزء

الخدمات، وذلك من ختا  جوالت التفاوض، وهذا الجزء مكون من ثتاث مواد، وهي تتناو  

داو  االلتزامات المحددة ـ تعدي  التفاوض بشأن االلتزامات المحددة ـ ج)على التسلس  

 (. الجداو 

ـ  تشاور ـ تسوية المنازعات ال)مواد، وهي تتناو  ما يلي  وهو مكون من خمسة :(15) الجزء

 (. مجلس التجارة في الخدمات ـ التعاون الفني ـ العتاقة مع المنيمات الدولية األخرى

                                                           
1
 .32ص  –مرجع سابق  –صفوت عبد السالم عوض هللا  - 

2
رة مذك –المحتملة لالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات على القطاع المصرفي في سوريا  اآلثار –ادي أديب عبد اله إسماعيل - 

 . 91ص  – 7111 / 7112جامعة دمشق  –ماجستير في االقتصاد 
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ين األسباب مادتين، المادة األولى تب وهو معنون بـ أحكام ختامية، وهو مؤلف من :(10) الجزء

المادة الثانية تشم  و ، والحاالت التي يمكن فيها للعضو رفض منح مزايا االتفاق لآلخرين

 . تعاريف لمصطلحات تجارية واردة في نص االتفاقية

، ورأت هذه المادة أن المتاحق (24المادة )هذه المتاحق وردت في المادة األخيرة  :المالحق

  :1أساسي من االتفاقية وهي على الشك  التالي هي جزء

 . ملحق بشأن انتقا  األشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب االتفاقية .4

 . ملحق بشأن خدمات النق  الجوي .2

 (. حق األو المل)ملحق بشأن الخدمات المالية .3

 (. الملحق الثاني)ملحق بشأن الخدمات المالية  .1

 . النق  البحري ملحق خاص بشأن مفوضات خدمات .5

 . ملحق خاص بشأن االتصاالت .1

 . ملحق خاص بالمفاوضات بشأن االتصاالت األساسية .1

وتغطي االتفاقية جميع الخدمات التجارية في أي قطاع خدمي، ماعدا تلك التي تورد في 

من المادة األولى من االتفاقية، وقد حكومية، وذلك حسب الفقرة الثالثة  إطار ممارسة سلطة

 : مجا  وهي كالتالي 42مانة منيمة التجارة العالمية على تقسيم الخدمات إلى عملت أ

 (. الخدمة المهنية والحاسوبية)خدمات األعما  التجارية  .4

 . خدمات االتصاالت .2

 . خدمات التشييد والخدمات الهندسية .3

 . خدمات التوزيع .1

 . ميةيالخدمات التعل .5

 . الخدمات البيئية .1

 (. والخدمات المصرفيةالتأمين )الخدمات المالية  .1

 . الخدمات الصحية .1

                                                           
1
 .71ص –مرجع سابق  –اسماعيل أديب عبد الهادي  - 
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 . السفر خدمات السياحة و .4

 . الرياضية الخدمات الترفيهية والثقافية و .46

 . خدمات النق  .44

 . الخدمات األخرى غير المشمولة في مكان آخر .42

 .1نشاطا فرعيا 455جاالت قسمت إلى وهذه الم

 في الخدمات المبادئ األساسية لالتفاقية العامة للتجارة: الثاني المطلب

احتوى الجزء الثاني من االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات على األحكام والمبادئ العامة 

 . التي تحكم تجارة الخدمات

رير وقد ثم التوص  إلى تلك األحكام والمبادئ بناءا على المفاوضات التي تمت حو  تح

ت الجاحد كبير بأحكام اتفاقية  واي، كما ثم االسترشاد إلىغتجارة الخدمات في جولة األورو

مراعاة الفارق الكبير بين طبيعة تجارة السلع وتجارة الخدمات،  عم( 4411التي وضعت عام )

وما تتطلبه تجارة الخدمات من ضرورة نق  رؤوس األموا  والتكنولوجيا وانتقا  األفراد 

باطا وثيقا بكثير من أن تجارة الخدمات ترتبط ارت مين لتقديم الخدمات، هذا فضتا عنالتاز

 . واللوائح المحلية التي تحكم القطاعات الخدمية المختلفة اتعالتشري

 : 2من االلتزامات على الدو  األعضاءوبالتالي تنشئ االتفاقية نوعين 

 ها، ويتساوى أحكام ومبادئ االتفاقية التي تضع وهي المتضمنة في :العامة االلتزامات

 . ألعضاء دون استثناءفي االلتزام بها جميع الدو  ا

 المتضمنة في جداو  العروض المقدمة من ك  عضو، والتي و :االلتزامات المحددة

 األجانب نيلتزم بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة وبحدود معينة لمنح الموردي

 .للخدمات نفس المعاملة الوطنية

 

 

 

                                                           
1
 - Commonwealth secretariat - international trade center -  Business guide to the general 

Agreement on trade in services-2002- p17. 
2
 .992ص  - 9116 – القاهرة -دار المصرية اللبنانية  –الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش  –المجدوب أسامة  - 
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 :مبدأ الدولة األولى بالرعاية -1

من االتفاقية على أنه يجب على ك  عضو أن  1مادة الثانيةلقد نصت الفقرة األولى من ال

يمنح موردي الخدمات والخدمات من أي عضو أخر فورا دون شروط معاملة ال تق  رعاية عن 

 .تلك التي يمنحها لما يماثله من الخدمات وموردين الخدمات من أي بلد أخر

تفاقية لعضو أخر، أو لدولة عضو في اال ي بأن أي ميزة تمنحها دولةأي أن االتفاقية تقض 

ا يتعلق بالتجارة في الخدمات ينبغي أن تمنح في ذات الوقت و دون أخرى غير عضو فيم

 .شروط أو قيد إلى كافة األطراف األعضاء في االتفاقية

كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه يجوز ألي عضو أن يتخذ إجراءات ال  

يكون هذا اإلجراء مدرجا في الملحق بشأن شرط أن  ،لى من المادة الثانيةتتفق مع الفقرة األو

 .ومستوفيا للشروط الخاصة بها ،االستثناء من المادة الثانية

 ،الدولة العضو اتأي أن هذه االستثناءات يجب أن تكون واردة ومسجلة في جداو  التزام

على األكثر من تاريخ بدء تنفيد  كما أن هذه االستثناءات تتم مراجعتها بعد مضى خمس سنوات

ا إذا كانت اليروف التي دعت ، وتحديد موعد جديد إلجراء المراجعة والنير فيماتفاق الخدمات

إلى االستثناء ماتزا  قائمة أم ال، ومن حيث المبدأ ال يجوز أن تتجاوز هذه االستثناءات مدة 

من االتفاقية التي تضمنت ملحقا ورد في المادة التاسعة والعشرين  عشر سنوات وذلك حسب ما

حيث نشأت الحاجة إلى وضع هذا الملحق  في  ،خاصا بشأن االستثناءات من المادة الثانية

ن في البلدان التي هذه القاعدة سمحت للمنافسي بسبب قلق بعض الدو  المصنعة من أناالتفاقية 

تعها في نفس الوقت بفرصة تستفيد من أسواقها المحمية مع تم ندية نسبيا بأتطبق سياسات تقي

وقد أعرب عن هذا القلق بجتاء في  .دا بتا مقاب يالدخو  إلى األسواق التصديرية األق  تقي

ند تناو  موضوع الخدمات المالية عمناقشات االتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات 

ى المطالبة باستثناءات بمندوبي الصناعات في البلدان المفتوحة نسبيا إل و أدى ذلك التصاالت،او

 .2من قاعدة الدولة األولى بالرعاية كوسيلة لفرض مبدأ المعاملة بالمث  على أساس القطاعات

منيمة التجارة العالمية التي طلبت األعضاء في  وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الدو 

 42ضافة إلى باإل،دولة  14االستثناء من تطبيق مبدأ معاملة الدولة األولى  بالرعاية قد بلغ 

                                                           
1
 . أنظر المادة الثانية من الفقرة األولى من االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات - 

2
 .743ص  –مرجع سابق  -سعيد النجار  - 
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ي قدمت جداو  التزامات محددة دولة عضو في االتحاد االوروبي من إجمالي عدد الدو  الت

 .1ضاء في االتحاد األوروبيدولة باإلضافة إلى الدو  األع 41ددها بالغ عوال

نه يجوز للدولة العضو منح رة الثالثة من المادة الثانية على أقكما نصت االتفاقية في الف

الخدمات التي تنتج وتستهلك محليا ضمن المناطق  بهدف تسهي  تباد  ،لدان مجاورةلبمزايا 

 .الحدودية المتجاورة فقط

ي ف ئية أو الجماعية التي ترغب الدو ولذلك على الدو  األعضاء تقديم قائمة باالتفاقات الثنا

 :2هذه القاعدة وتتضمن تلك القوائم البيانات التالية استثنائها من

 قطاع أو القطاعات الخدمية التي ينطبق عليها االستثناءتحديد ال. 

  شرط الدولة األكثر رعايةتوضيح اإلجراءات التي تتعارض مع. 

  أو الدولة التي ينطبق عليها أسماء الدو. 

 المدة المطلوبة الستمرار االستثناء. 

 الشروط التي من أجلها يطلب االستثناء. 

هو الرغبة في الحفاي  ،استثناءات من هذا المبدأومن األغراض التي تجع  البلدان تقرر 

على المعاملة التفضيلية التي تقدم لبعض البلدان في قطاع  الخدمات، بموجب التعاون اإلقليمي 

 . 3أو بموجب أية ترتيبات أخرى

 :افيةفدأ الشــمب -2

 : 4لقد نصت المادة الثالثة من االتفاقية على مجموعة من النقاط وهي

 التي تتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية أو التي 5* شر جميع اإلجراءاتن يجب على ك  عضو

تجاوز بدء يتم هذا النشر بسرعة كبيرة وفي  موعد ال ي تؤثر على تنفيذها على أن

 .سريان هذه اإلجراءات

 العضو أن يجع   ، فينبغي علىوإذا تعذر تنفيذ النشر عن اإلجراءات وفقا لما سبق

 .ة أخرىالمعلومات متاحة بأية طريق

                                                           
1
 .993ص  –مرجع سابق   -يات منظمة التجارة العالمية الجات و آل –عبد الحميد عبد المطلب  - 

2
 . 93ص –مرجع سابق –التجارة في الخدمات  –اللجنة االقتصادية و االجتماعية  لغربي أسيا  - 

3
 .763ص –مرجع سابق  –مركز التجارة العالمية  –أمانة الكومنولت  - 

4
 .لخدماتأنظر المادة الثالثة من االتفاقية العامة للتجارة في ا - 
 .قوانين و التي تؤثر على تنفيذ االتفاقية ،قرارات، مراسيم، اتفاقيات دولية اقتصادية: هذه اإلجراءات يمكن أن تكون - *
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 بأية قوانين أو أنيمة  يجب على العضو أن يخطر مجلس التجارة في الخدمات وبسرعة

 .و تعديتات جديدة تحم  تأثير على تنفيذ االتفاقيةأو مبادئ أ

  يجب على ك  عضو إنشاء مراكز استفسار لتوفير المعلومات لباقي الدو  األعضاء

نسبة للدو  المتقدمة، وهذا بال ،عالميةإنشاء منيمة التجارة ال اتفاقيةختا  عامين من 

إلنشاء مراكز المعلومات  المحددة من المادة بينما بالنسبة للدو  النامية فيمكن أن تستثنى

 .المشار إليها

  يمكن ألي عضو إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأية إجراءات يتخذها أي عضو

ررة لتبين جاءت المادة الثالثة المكو .ويعدها العضو مؤثرة في تنفيذ بنود االتفاقية ،أخر

وا عن المعلومات السرية التي قد يؤدي اإلعتان عنها أنه ليس على األعضاء أن يعلن

أو إلحاق األذى بالمصلحة العامة، أو إلحاق الضرر بالمصالح  ،إلى إعاقة تنفيذ القوانين

 .معينة عامة أو خاصة لمنشآتالتجارية المشروعة 

 :جيمبدأ التحرير التدري -3

ضمن هذا العنوان ثتاثة ، وتا بالتحرير التدريجيالجزء الرابع من االتفاقية معنون لقد جاء

 (المادة األولى من الجزء الرابع)44ٍلك  منها مادة خاصة به وتناولت المادة  ،عناوين فرعية

على ، حيث بينت أنه التفاوض بشأن االلتزامات المحددة لمفهوم التحرير التدريجي والغاية منه

تبدأ بعد مرور خمس سنوات كحد أقصى  ،األعضاء الدخو  في جوالت تفاوضية متتابعة الدو 

 .اتفاقية منيمة التجارة العالميةمنذ بدء نفاذ 

إلجراءات المختلفة على التجارة في تخفيف أو إلغاء األثار السلبية ل بهدف ،ودوريا بعد ذلك

وذلك بما يحقق مصالح جميع  ،عا  إلى األسواقكوسيلة  من وسائ  توفير النفاذ الف ،الخدمات

 .المشاركين على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق توازن شام  بين الحقوق وااللتزامات

على أنه ينبغي أن تراعي عملية التحرير أهداف  44وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

ضاء، سواء على الصعيد الكلي أو ومستويات التنمية في مختلف البلدان األع ،السياسات الوطنية

و ينبغي توفير المرونة المناسبة لمختلف األعضاء من البلدان  .على صعيد القطاعات المختلفة

والتدرج في توسيع نطاق  ،العمليات من وتحرير أنماط أق  ،النامية لفتح عدد أق  من القطاعات

الخدمات األجانب  إتاحة نفاذ موردي ، وعندويةمنتضاعها الاذ إلى األسواق بما يتتاءم مع أوالنف

النامية فرض شروط للوصو  إلى األسواق تسمح بتحقيق األهداف  ، يمكن للدو إلى أسواقها

وهذه الشروط أو  .(توسيع مشاركة البلدان النامية)المشار إليها  في المادة الرابعة من االتفاقية 
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ولكن فيما لو أدرجتها الدولة  ،من االتفاقية (النفاذ إلى األسواق) 41القيود ثم ذكرها في المادة 

 :أي حتى تصبح الشروط نافذة يجب ذكرها في جداو  االلتزامات ،العضو في جداو  التزاماتها

  الحد من عدد موردي الخدمات، سواء على شك  حصص عددية أو احتكارات أو

 .إجراء اختبارات للحاجة االقتصادية اشتراط و ،موردين وحيدين للخدمات

  الحد من إجمالي قيمة التعام  أو األصو  الخدمية على شك  حصص عددية أو اشتراط

 .إجراء اختبارات للحاجة االقتصادية

 لخدمية مترجما الحد من إجمالي هذه العمليات الخدمية، أو من إجمالي كمية المخرجات ا

أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة  ،صوفة على شك  حصصإلى وحدات عددية  مو

 .االقتصادية

 مات معينة، أو عيين الذين يجوز توييفهم في قطاعات خديالحد من عدد االشخاص الطب

لتوريد خدمة  و الذين يعتبرون ضروريين ،الذين يجوز لمورد خدمات ما أن يويفهم

وذلك في شك  حصص عددية أو اشتراط إجراء  ،محددة، أو ذوى صلة مباشرة بها

 .االختبارات االقتصادية

 أو تشترط على مورد الخدمات أن يوردها من ختا  أنواع معينة  اءات التي تقيداإلجر

 .من الكيانات القانونية أو المشاريع المشتركة

 بة مئوية قصوى للملكية الحد من مشاركة رأس الما  األجنبي من ختا  تحديد نس

 .ية لتاستثمارات األجنبية الفرديةأو قيمة إجمال ،ألسهماألجنبية ل

لزمة بالدخو  في م األعضاء ه الشروط التقييدية إال أن الدو رغم من السماح بهذوعلى ال

عين االعتبار لمزيد من تحرير تجارة الخدمات أخذين بتهدف إلى ا ،و جماعيةمفاوضات ثنائية أ

منيمة التجارة لة من تاريخ وضع االتفاقية المنشئة أهدافهم االقتصادية الوطنية بعد السنة الخامس

 .44451ع التنفيذ في األو  من جانفي موض 4441ية العالم

وقد ألزمت المادة العشرون من االتفاقية ك  عضو بأن يسج  في جدو  خاص به 

 :االلتزامات المحددة التي يلتزم بها ويطلق عليها بالجداو  الوطنية ويحدد ك  جدو  ما يلي

  الجدو(A :) وحدود وشروط النفاذ إلى األسواق أوضاع. 

  الجدو (B :)شروط المعاملة الوطنية و أحكامها. 
                                                           

1
 – 7116– 73العدد  –بنك الكويت الصناعي  - مجلة المال و الصناعة - مبادئ التجارة في الخدمات وإدارتها –عثمان غسان  -

 .917ص
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   الجدو(C :)التعهدات المتصلة بااللتزامات اإلضافية. 

   الجدو(D :)اإلطار الزمني لتنفيذ االلتزامات. 

   الجدو(E :)موعد بدء سريان هذه االلتزامات. 

قيود تعهد من الدولة العضو بتطبيق ال: و االلتزام المحدد في الجداو  وفقا لتاتفاقية هو

والشروط على النفاذ إلى السوق والمعاملة الوطنية فيما يختص بالتجارة الخارجية في قطاعات 

 .1الخدمات، كما هي محددة في جدو  االلتزامات المحددة

 :2وتقسم جداو  االلتزامات الوطنية إلى ثتاثة أنواع من الجداو 

 جداول أفقية : 

من مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تتألف  ،تتعهد ك  دولة عضو بتقديم التزامات

وليس على  ،تنطبق على جميع القطاعات الخدمية التي تقدمت بعروض أو التزامات بشأنها

أو  ،عيينيعلى ذلك القوانين التي تحكم انتقا  األشخاص الطب 3والمثا  ،دون أخر ينهقطاع بع

 .قانون العم  وقانون الشركات والقانون التجاري

ق على جميع القطاعات الخدمية التي تقدمت لدولة العضو تحديد قيود تنطبيحق لكذلك 

 .بعروض أو التزامات بشأنها

 جداول قطاعية : 

و تصاغ هذه  ،تحريرها مات محددة في قطاعات معينة بشأنتتعهد الدولة بتقديم التزا

 :االلتزامات في جداو  قطاعية تتضمن ما يلي

 .لتزم الدولة بتحريرهاالقطاعات واألنشطة الخدمية التي ت -

والقيود  (لى األسواقطرق النفاذ إ)درجة االنفتاح المقررة في هذه القطاعات  -

 .عليها بحسب أشكا  توريد الخدمة

شروط وقيود المعاملة الوطنية بالنسية للقطاعات الخدمية التي التزمت  -

 .ويجب أن تحدد االستثناءات بحسب أشكا  توريد الخدمة ،تحريرها

 

                                                           
1
 .73ص  –مرجع سابق  –تحرير التجارة في الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية  –ف العربية اتحاد المصار - 

2
 .519ص  –مرجع سابق  –على منار محسن  مصطفى - 

3
  .73ص  –مرجع سابق  –تحرير التجارة في الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية  –اتحاد المصارف العربية  - 
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 ستثناءات على مبدأ الدولة األولى بالرعايةجدول اال : 

يمكن للدولة العضو حسب المادة الثانية من االتفاقية وضع قيود أو شروط على تطبيق مبدأ 

خ من تاريسنوات  46وال يجوز أن تتجاوز مدة االستثناء أكثر من  ،الدولة االولى بالرعاية

كما هو الحا  في  ،حددة إلدراج االستثناءاتوليست هناك طريقة م ،االتفاقية حيز التنفيذ دخو  

تم ذكرها )1ويكون على الدولة العضو إدخا  خمسة معلومات لك  استثناء ،جداو  االلتزامات

 (.سابقا في مبدأ الدولة األولى بالرعاية

بااللتزامات المحددة التي ال  والمعاملة الوطنية يشكتان ما يسمىأي أن دخو  السوق 

فالمجاالت التي يشملها مبدأ الدولة . 2دمات المدرجة في جداو  األعضاءتسرى إال على الخ

أي أن  ،األولى بالرعاية لك  عضو من أعضاء اتفاقية الخدمات تكون على أساس قائمة سلبية

 .ماعدا الخدمات التي يحددها العضو في القوائم المحددة ،االتفاقية تسري على كافة الخدمات

أي أنها ال  ،ا مبدأ المعاملة الوطنية فتقوم على أساس قائمة إيجابيةأما المجاالت التي يشمله

 .تسري إال على القطاعات التي ترد في جدو  البلد

عدها ك  عضو في االتفاقية عن بواسطة قائمة إيجابية يأما التزام دخو  السوق فيتحدد مداه 

 .القطاعات

ات بشك  متماث  للتمكن من مقارنة وهناك مصطلحات فنية حددتها االتفاقية إلدراج االلتزام

 : 3ويتم تسجي  االلتزامات باستخدام المصطلحات التالية ،الجداو  للدو  األعضاء

  ال يوجد(NONE :) 

أي ال توجد أية قيود أو شروط على دخو  السوق أو على المعاملة الوطنية لشك  التجارة 

 .المذكورة

  غير مربوط أو غير مثبت(Unbound :) 

وبذلك يكون للدولة العضو  ،التزامات في االتفاقية ن القطاع المذكور ال يخضع أليةويقضي بأ

الحرية في فرض أية قيود أو شروط من شأنها أن تحد من التجارة الخارجية في هذا القطاع 

 .مستقبتا

 
                                                           

1
 .75ص  –مرجع سابق  –تحرير التجارة في الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية  –اتحاد المصارف العربية  - 

2
 .745ص  –مرجع سابق  –سعيد النجار  - 

3
 .76ص  –مرجع سابق  –تحرير التجارة في الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية  –اتحاد المصارف العربية  - 
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  الربط أو الثبيت المحدد(Bound:) 

ام بها في القطاع المحدد وينص على وجود بعض القيود والشروط التي ترغب الدولة االلتز

 .ويتم إدراجها في الجدو 

إن التزامات الدولة األولى بالرعاية والمعاملة الوطنية ودخو  السوق في االتفاقية ال تمتد 

 على ولكن ،من االتفاقية 43وذلك حسب ما ورد في المادة  ،إلى المشتريات الحكومية للخدمات

مشتريات الحكومية في مجا  تجارة الخدمات في أن تعقد مفاوضات متعددة األطراف بشأن ال

 .غضون سنتين من نفاذ اتفاقية منيمة التجارة العالمية

االلتزامات خصص واحد من ثتاثة مؤشرات ومن أج  احتساب القطاعات التي تشملها 

في جميع  (4) انات الموجودة في جدو  العضو، حيث يسج  العددخعددية لك  واحد من ال

وهذا يعني )توريد واسطة /  في الجدو  بالنسبة لقطاع( ال يوجد )ونت فيها كلمة الحاالت التي د

في جميع الحاالت ( 6)ويسج  العدد  ،(تقديم فرصة كاملة لدخو  السوق ومعاملة وطنية كاملة

في ك  ( 6,5)والعدد  ،واسطة توريد/ بالنسبة لقطاع ( غير مربوط)التي يذكر فيها العضو كلمة 

 . 1واسطة توريد/ دونت فيها قيود محددة بالنسبة لقطاع الحاالت التي 

لقد أجازت االتفاقية في المادة الحادية والعشرون للعضو أن يسحب أو يعد  أي التزام، 

خطر مجلس ولكن على أن ي ،وذلك بعد انقضاء ثتاثة سنوات على موعد بدء سريان االلتزام

يق  عن ثتاثة أشهر من الموعد المقرر لتنفيذ في التعدي  قب  ماال  التجارة في الخدمات بنيته

أن يدخ  في مفاوضات مع العضو  اللتزاماتهكما يجب على العضو المعد   ،التعدي  أو السحب

و ذلك بهدف التوص  إلى اتفاق على أية ترتيبات  ،أو االعضاء المتضررين من هذا التعدي 

أما في حالة  .راء هذا التعدي تعويضية الزمة بناء على طلب أي عضو قد تتأثر مصالحة ج

 . 2إضافة تحرير قطاع فيكون ذلك دون أي قيد

 :مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية -4

أقرت االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات بعدم وجود تماث  في تطور صناعات الخدمات في 

ر ختا  المفاوضات وأنه يجب أخد هذا الوضع بعين االعتبا ،البلدان المتقدمة والبلدان النامية

ولذلك جاءت المادة الرابعة بعنوان زيادة مشاركة . 3الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات

والتي  ،ويمكن متاحية هذا المبدأ من ختا  الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ،البلدان النامية

                                                           
1
 .737ص  –مرجع سابق  –سعيد النجار  - 

2
 .517ص  –مرجع سابق  –منار على محسن  مصطفى - 

3
 .761ص  –مرجع سابق  –مركز التجارة العالمية  -أمانة الكومنولث  - 
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المقارنة مع الدو  أعطت الدو  النامية مرونة أكبر في المدة االزمة إلنشاء نقاط االستفسار ب

 .المتقدمة

فقد نص االتفاق على  ،ة الخدمات لديهاالبلدان النامية على تطوير صناع ومن أج  مساعدة

 :1وجوب تطبيق نهج يعم  في ثتاثة اتجاهات

   يطالب االتفاق البلدان إعطاء األولوية لتحرير فرص الدخو  لألسواق وفق أشكا

 .للبلدان النامية يم التصديرالتوريد وقطاعات الخدمات ذات االهتما

  يقر االتفاق بأنه من أج  تعزيز نمو صناعات الخدمات في البلدان النامية فإنه يحق لها

ولذلك قد  ،االحتفاي بمستويات حماية أعلى للقطاعات الفردية، أو لمجموع القطاعات

ن القطاعات نص االتفاق على أن يكون لهذه البلدان المرونة الكافية لفتح عدد قلي  فقط م

 .للمنافسة المستوردة، وكذلك تحرير أنواع قليلة فقط من الصفقات التجارية

  ينص االتفاق على أنه يحق للبلدان النامية عند تعهدها بالتحرير فرض شروط على

أو الراغبين في إنشاء  ،الخدماتالراغبين في االستثمار في صناعة  الموردين األجانب

لشركة المحلية شتركة أو أن يوفروا لأن ينشؤا مشاريع ممث   ،هميفروع لهم في أراض

 .حرية الوصو  إلى تقنياتهم أو إلى معلوماتهم وقنوات التوزيع الخاصة بهم

دو  النامية يدا من الوقت لل، ومزاتفاقيات منيمة التجارة العالمية شروطا أخف تضمنكما ت

وأعطت مه   .ك الدو الخاصة بتلعاة لليروف االقتصادية االتفاقيات المختلفة، مرا لتطبيق

خاصة إلتاحة الفرصة للدو   ادبنوكما وضعت  .للدو  النامية للوفاء بالتزاماتهازمنية أطو  

 .وذلك من ختا  فتح األسواق لمنتجاتها ،النامية للتوسع في تجارتها الدولية

ت وقد طالب أعضاء المنيمة بضرورة مراعاة مصالح هذه الدو  عند اتخاذ اإلجراءا

مث  اإلجراءات المضادة لإلغراق و اإلجراءات الوقائية التي تعتبر بمثابة  ،المحلية أو الدولية

وتوفير الوسائ  المختلفة لمعاونة هذه الدو  على الوفاء  ،حواجز فنية أمام التجارة الدولية

ت للدو  هذه االتفاقيات الفرصة لمنح امتيازا تتيحكما  ،بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التجارة

معاملة "النامية دون تقديم نفس االمتيازات لك  أعضاء منيمة التجارة العالمية وذلك وفقا لقاعدة 

 . 2"خاصة ومختلفة

 

                                                           
1
 .761ص  –سابق الالمرجع  - 

2
 .24ص -9111  - عليهاماهي، مالها، ما  –منظمة التجارة العالمية  –غرفة التجارة العربية البريطانية  - 
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 :االحتكارات والممارسات التجارية التقييدية مبدأ منع -5

لقد عالجت المادتين الثامنة والتاسعة من االتفاقية موضوع االحتكارات و الموردين 

 .و موضوع الممارسات التجارية التقييدية لتجارة الخدمات ،خدماتالوحيدين لل

 ،حيث أنه غالبا ما تمارس صتاحيات االحتكار في السوق المحلي في صناعات الخدمات

 .1ة لتقديم الخدماتلعدد قلي  من الموردين حقوق مطلق وذلك حينما تمنح الحكومات

ة من نياق المحلية لنوعيات معاألسو بعض محتكري 2وهذه الممارسات قد تتم بواسطة

أو قد تتم بواسطة هؤالء المحتكرين  ،ألجانب في تلك األسواق، مما يمنع من منافسة االخدمات

 .أو توابعهم أيضا عند تقديمهم الخدمات في أسواق خارجية

حيث نصت المادة الثامنة على أنه يجب على الدو  التي تمنح هؤالء المحتكرين الحق في 

 ،المحلي أن تتأكد من عدم استغتا  هذا بطريقة ال تؤثر مع التزام الدولة بالتحريرق احتكار السو

لممارسات أن يطلب مجلس تجارة الخدمات بناء على طلب الدولة المتضررة من تلك ا وقد يرى

 .للحق االحتكاري معلومات محددة تخص هذه العمليات من العضو المانح

من ختا  السماح بدخو   ،مارسات التي تحد من المنافسةأما المادة التاسعة فقد تناولت الم

 .ض الحد منهاعية لتلك الممارسات في مشاورات بغرالدو  المتضررة والدو  الرا

أو  ،لقد أعطى االتفاق الحق لك  دولة باإلبقاء على وجود جهات تحتكر توريد خدمات معينة

على أن يكون هذا الوضع  ،يمبشرط أن يكون ذلك في إطار من ،وجود مورد وحيد لخدمة ما

 .قب  االتفاق الحالي

وفي حالة منح احتكارات جديدة في إطار ما ورد في قائمة االلتزامات المحددة للعضو فإنه 

يستلزم عند إقرارها اعتبارها تعديتا في األمر الذي  ،يتعين إخطار مجلس التجارة في الخدمات

قديم التزامات أخرى مقبولة ومساوية في االلتزامات يقضي بتعويض األطراف المتضررة بت

 .3القيمة التجارية

 

 

 
                                                           

1
 .766ص  –مرجع سابق  –مركز التجارة العالمية  -أمانة الكومنولث  - 

2
 .991ص – مرجع سابق –الجات و آليات منظمة التجارة العالمية  –المطلب  عبد عبد الحميد - 

3
 .2ص  –مرجع سابق  -التجارة في الخدمات   –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا  - 
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 :مبدأ المعاملة الوطنية -0

الخدمات  على أن يقوم العضو بمعاملة مورديحيث نصت المادة السابعة عشرة من االتفاقية 

وينطبق  .األعضاء معاملة مماثلة للمعاملة التي يتلقاها موردو الخدمات المحليونالدو  ألي من 

 .ى قطاعات الخدمات التي تحددها الدولة في جدو  االلتزاماتذلك عل

 االستثناءات العامة واألمنية في االتفاقية: المطلب الثالث

من االتفاقية فإنه ال يوجد أي مانع من أن يقوم ( عامة استثناءات)وفقا للمادة الرابعة عشرة 

 : 1العضو بتطبيق اإلجراءات التالية

 .ية اآلداب العامة، والحفاي على النيام العاماإلجراءات الضرورية لحما .4

 .اإلجراءات الضرورية لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية .2

اإلجراءات الضرورية لضمان االمتثا  إلى القوانين أو األنيمة التي ال تتعارض مع  .3

 :أحكام هذا االتفاق بما فيها تلك المتعلقة بما يلي

  الغش واالحتيا  أو معالجة اثار عدم تنفيذ عقود الخدماتمنع ممارسة. 

  حماية خصوصية األفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ونشرها

 .وحماية سرية السجتات والحسابات الشخصية

 الستامة. 

من هذه االتفاقية، (الوطنية المعاملة )اإلجراءات المتعارضة مع المادة السابعة عشرة  .1

ن الهدف من اختتاف المعاملة ضمان التكافؤ أو الفعالية في فرض وجمع ن يكوأشرط 

 .اآلخرينأو موردي الخدمات من األعضاء  ،الضرائب المباشرة على الخدمات

، شريطة أن يكون (مبدأ الدولة األولى بالرعاية)اإلجراءات المتعارضة مع المادة الثانية  .5

نب االزدواج الضريبي في أية نفقات  أو االختتاف في المعاملة ناشئا عن اتفاق على تج

 .ترتيبات دولية أخرى يرتبط بها العضو

و التي جاءت في المادة الرابعة عشر مكرر فقد جاء فيها  2أما بالنسبة لالستثناءات األمنية

أنه ليس على العضو أن يقدم معلومات يمكن اعتبار اإلعتان عنها يتعارض مع مصالحه األمنية 

                                                           
1
 .أنظر المادة الرابعة عشر من نص االتفاقية - 

2
 .من نص االتفاقيةأنظر المادة الرابعة عشر مكرر  - 
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ال يوجد أي مانع من أن يقوم العضو باتخاذ أي إجراء لحماية مصالحه األمنية األساسية، كما 

األساسية المتصلة بتوريد الخدمات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تموين مؤسسة 

عسكرية ما، أو المتصلة بالمواد االنشطارية و االنصهارية، أو في زمن الحرب أو غيره من 

 .أزمات العتاقات الدولية

ا أجازت المادة الثانية عشرة من اتفاقية الخدمات للعضو أن يعتمد أو يبقي قيودا على كم

التزامات محددة بشأنها، بما فيها القيود على المدفوعات و  التجارة في الخدمات التي قام بتقديم

التحويتات مقاب  عمليات تتعلق بهذه االلتزامات، وذلك في حالة إذا ما واجه العضو صعوبات 

 .جسيمة في ميزان المدفوعات أو صعوبات مالية خارجية أو تهديدا بوقوع هذه الصعوبات

عضاء، وأن تتوافق في مضمونها مع النيام و يشترط في هذه القيود أال تميز بين األ

األساسي لصندوق النقد الدولي الذي تنيم أحكامه إجراءات معالجة أزمات موازين المدفوعات، 

وأن تتجنب مث  هذه القيود في حالة فرضها إلحاق الضرر بالمصالح التجارية والمالية ألي 

تكون ذات طبيعة مؤقتة، وتنتهي عضو، وأن تكون في الحدود الضرورية التي استدعتها، وأن 

 .ةنيبانتهاء الغرض الذي فرضت من أجله، وأنه ال يجوز استخدامها لحماية قطاعات مع

 االتفاقيةالدول النامية من  فقموا: المطلب الرابع

ألطراف مح  مقاومة شديدة من لقد كان إدخا  الخدمات في دائرة المفاوضات متعددة ا

 :وذلك لألسباب التالية، 1ان الصناعية الصغيرةدلالنامية وبعض الب اندالبل

المنتجة لهذه إن تحرير تجارة الخدمات سيؤدي إلى ضرب القطاعات الوطنية  .4

فتا . حيث إن الخدمات هي المجا  الحيوي للشركات الدولية عابرة الحدود ،2الخدمات

بنك ) ث أن تنافس المصارف األمريكية العمتاقة م مصارف الدو  النامية مثتاتستطيع 

و كذلك الحا  في المنافسة مع  ،(هاتنتشيز مان)أو ( بنك سيتي)أو ( أوف أمريكا 

أو شركات  ،(أمريكان إكسبريس)، أو (توماس كوك)ة العمتاقة مث  السياحشركات 

 .3(بكث  أو ويمبي)المقاوالت مث  

                                                           
1
 .61ص  –مرجع سابق  –المدرس عبد الكريم  - 

2
 .93ص –مرجع سابق  –الجباليعبد الفتاح  - 

3
 .62ص  –مرجع سابق  –المدرس عبد الكريم  - 
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  في الناتج الوطني للدو ، وتدني مساهمتهضعف البنية اإلنتاجية لقطاع الخدمات .2

 .1النامية

لقد اعتبرت الدو  النامية أن تحرير تجارة الخدمات تهديد لسيادتها الوطنية وسيطرتها  .3

مما قد  ،على أجهزتها الوطنية في قطاع المصارف والما  والتأمين واالتصاالت

واألسواق المالية العالمية  ،يعرض االستقرار النقدي والمالي لتيارات األجهزة المصرفية

 .2واتجاهاتها

، مما افتقاد الدو  النامية للدراسات بشأن تحرير التجارة وأثرها على اقتصاداتها الوطنية .1

كما  أن الدولة النامية  ،فقدها القدرة على تقديم اقتراحات واضحة في هذا الموضوعي

كما هو الحا  بالنسبة للدو   ،دانيمة ال تستطيع أن تأخذ موقفا موحكمجموعة غير م

تها   دور تجارة الخدمات في اقتصاديايها لجان مشتركة تدرس وتحلالمتقدمة التي لد

 .واحتماالت تطورها في المستقب 

يهور ختاف بين الدو  الصناعية والدو  النامية حو  ماهية الخدمات التي تدخ  في  .5

حيث رأت الدو  الصناعية ضرورة إدخا  القطاعات ذات الكثافة  ،إطار المفاوضات

في حين طالبت الدو  النامية بإدخا  حرية انتقا  األشخاص  ،وجيةالرأسمالية والتكنول

حيث ينص الملحق الخاص بحركة  ،وقد تحقق ما أرادت الدو  المتقدمة ،الطبيعيين

التي تؤثر على  االتفاقية ال تنطبق على التدابيرعلى أن  ،األشخاص الطبيعيين

ذين أو ال ،دولة عضوين للوصو  إلى سوق العمالة في بيعيين الساعاألشخاص الط

أو الحصو  على فرصة عم  بشك   ،أو اإلقامة فيها ،يسعون للحصو  على جنسيتها

 .3دائم

اعترضت الدو  النامية على طرح اتفاقية تجارة الخدمات في إطار االتفاقية العامة  .1

وذلك تخوفا من الربط الذي يمكن أي يحدث بين التسهيتات التي تحص   ،لتجارة السلع

 .4ي مجا  السلع و التسهيتات التي ستقدمها في الخدماتعليها ف

                                                           
1
سوريا إلى منظمة التجارة العالمية على  النضماماألثار االقتصادية  –أحمد هناء يحي سيد الرفاعي عبد الهادي، عكروش محمد،  - 

  - 9العدد  – 71المجلد  –سلسلة العلوم االقتصاد والقانونية  –شرين للدراسات والبحوث العلمية مجلة جامعة ت –االقتصاد السوري 

 .953ص  – 7115
2
 .515 ص –مرجع سابق  –منار على محسن  مصطفى - 

3
جامعة عين  –لالقتصاد و التجارة ة المجلة العلمي – المالية البنوك اإلسالمية و اتفاقية تحرير الخدمات – قابل محمد صفوت - 

  .77ص – 7117جانفي  – 19العدد  –كلية االقتصاد  –مصر  –شمس 
4
 .516ص  –مرجع سابق  –منار على محسن  مصطفى - 
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وعلى الرغم من المعارضة الشديدة للدو  النامية على إدراج مجاالت جديدة في إطار 

المفاوضات متعددة االطراف في جولة األورغواي وهي التجارة الدولية في السلع الزراعية 

ام االستثمار ذات األثر المعاد  للحماية والخدمات والملكية األدبية والفنية والصناعية وأحك

فما الذي أجبر الدو  النامية على  .فإن جميع هذه الدو  دخلت دائرة المفاوضات ،الجمركية

رغم وجود عدد كبير من القضايا التي ال تعود عليها بفائدة ياهرة ب   ،الدخو  في المفاوضات

 بالضرر؟ قد تعود عليها

والمسألة في النهاية تتوقف  ،ا ثانويا في هذه المفاوضاتن البلدان النامية تلعب دورإ (أ 

وعلى وجه الخصوص الواليات المتحدة  ،البلدان الصناعية الكبرى ما تريده على

ومتى اتفقت تلك البلدان على بدء جولة  ،األمريكية والمجموعة االوروبية و اليابان

لب  االرضوخ لمط فإن البلدان النامية ال تملك سوى ،متعددة األطرافمفاوضات 

 .الكبار

االنضمام  ، ب  إن بعضها يجد من مصلحتهإن البلدان النامية ليست ذات مصلحة واحدة (ب 

 .إلى البلدان الصناعية

و في سبي   ،إن البلدان النامية تحقق بعض المصالح الهامة عن طريق هذه المفاوضات (ج 

نجاح المفاوضات قد  على أم  أن ،تلك المصالح ال ترى بأسا من تقديم بعض التنازالت

مما ينشط الطلب على  ،يترتب عليه إعطاء دفعة لمعدالت النمو في البلدان الصناعية

كما يترتب على نجاحها أيضا تخفيف القيود التي تعترض  ،الصادرات في الدو  النامية

 .صادراتها إلى أسواق البلدان الصناعية

في  ،لخدمات في نطاق المفاوضاتلقد اضطرت البلدان النامية إلى قبو  مبدأ دخو  ا  (د 

مث  تجارة  ،مقاب  تحرير التجارة الدولية في قطاعات أخرى تعود عليها بالفائدة

أما  ،ةيفيها بميزات نسبالمتابس والمنتوجات وغيرها من السلع الصناعية التي تتمتع 

 في الخدمات، بالنسبة للدو  المتقدمة الصناعية فلقد تمسكت بضرورة تحرير التجارة

حيث زادت أهمية هذا القطاع في التجارة الدولية زيادة كبيرة ختا  العقود الثتاثة 

األخيرة، كما تعايمت أهمية الخدمات في الهيك  اإلنتاجي لعدد كبير من البلدان 

وكانت حجة البلدان الصناعية في ذلك أنه من العبث عقد مفاوضات لتخفيض  المتقدمة،
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ى التدفقات السلعية إذا كانت تجارة الخدمات مازالت الضرائب الجمركية المفروضة عل

 .1تعاني من قيود عديدة

على بنود صريحة بالنسبة للمعاملة التفضيلية للدو  النامية و ذلك  GATSو تحتوي اتفاقية 

من االتفاقية تسمح للبلدان النامية بتقديم عدد أق  من االلتزامات  44بالرغم من أن المادة 

البلدان المتقدمة، و أن هذا ليس حقا مطلقا، حيث إنه لم يسمح ألي دولة نامية المحددة مقارنة ب

إال بعد تقديم على األق  التزام واحد في أي من القطاعات اإلثني عشر التي تغطي الخدمات 

 .التجارية الدولية

 :تاليأما فيما يخص البنود المختلفة التي جاء فيها ذكر الدو  النامية فقد كانت على النحو ال

على الدو  المتقدمة إنشاء نقاط اتصا  لتسهي  و صو   (الشفافية) 63ورد في المادة  -

الدو  النامية على معلومات تتعلق باإلطار العام التكنولوجي و المالي للقطاع الخدمي 

متطلبات التسجي ، االعتراف، اعتماد مؤهتات الخبرة، مدى توافر التقنية المعني، 

   .لخدمي المعنيالمرتبطة بالقطاع ا

أن زيادة نصيب الدو  النامية في مجا  التجارة الدولية للخدمات  61كما ورد في المادة  -

من الممكن أن يأتي عن طريق التفاوض لتالتزامات المحددة المرتبطة بالحصو  على 

التكنولوجيا على أسس تجارية، و تطوير الوصو  إلى استيعاب التوزيع و شبكات 

رية الوصو  إلى الخدمات في القطاعات ذات األهمية بالنسبة لهذه الدو  المعلومات، و ح

 .النامية

فهي تعطي الدو  النامية المرونة لتطبيق اتفاقية األفضلية التجارية كما أنها  65أما المادة  -

 .  تعطي الدو  الصناعية الحق في إعطاء أفضلية للشركات المنشأة في الدو  النامية

 

  لمالمح الرئيسية التفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية  ا: المبحث الثالث

لقد حاو  األعضاء في منيمة التجارة العالمية تقييد تعهداتهم في مجا  الخدمات 

برعاية المنيمة ذاتها لهذا الغرض،  4441بهم إلى إبرام اتفاقية في ديسمبر  مما حدا ،المالية

والتي تعتبر منيمة التجارة العالمية في  ،صاديةحيث بدأت الدو  تستشعر خطر العولمة االقت

                                                           
1
 .61ص  –سابق مرجع  –المدرس عبد الكريم  - 
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المبحث اتفاقية تحرير الخدمات  في هذا تناو نوس .حقيقتها اإلطار القانوني للعولمة االقتصادية

 .تحريرها وآليات ،وكيفية تنفيذ هذه االتفاقية ،مواد ،المالية بأكثر تفصي  من تصنيف

 تفاقيةتصنيف الخدمات المالية في اال: ولالمطلب األ

أن اتفاقية الخدمات قب  تصنيف الخدمات المالية في نطاق االتفاقية، يجب أن نشير إلى 

 .المالية متضمنة في االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات من ختا  ملحقين

اتفاقية التجارة تعرف الخدمات المالية في المادة الخامسة من ملحق الخدمات المالية في و

 .أية خدمة ذات طبيعة مالية يقوم بإنتاجها مورد خدمات مالية في دولة عضو في الخدمات بأنها

وتتضمن الخدمات المالية جميع أنواع خدمات التأمين والخدمات المصرفية والخدمات المالية 

 .  لجميع الخدمات المالية كما حددتها االتفاقيةياألخرى وفيما يلي تفص

 :1التأمين والخدمات المتعلقة به -1

 المباشرة على الحياة وخدمات التأمين مث  التأمين على الممتلكات والتأمين التأمين  خدمات

 .ضد السرقة والحريق وغيرها

  خدمات إعادة التأمين 

 خدمات الوساطة في التأمين مث  السمسرة والوكالة. 

 وخدمات الحسابات المتعلقة بالتأمين ،الخدمات المساندة في مجا  التأمين مث  االستشارة ،

 .فض النزاعاتوتحديد المخاطر و

 :2الخدمات المصرفية والمالية األخرى -2

 قبو  الودائع من الجمهور. 

 والقروض لقاء تأمينات عقارية ،ويتضمن القروض االستهتاكية ،االتسليف بأنواعه كله، 

 .وإعادة جدولة الديون والتموي  التجاري

 اإليجار التمويلي. 

 ن البطاقات االئتمانية والشيكات السياحية وتتضم ،جميع أشكا  نق  وصرف النقود

 .والشيكات المصرفية

                                                           
1
 .11ص  –مرجع سابق  –التجارة في الخدمات  –االجتماعية لغربي أسيا اللجنة االقتصادية و  - 

2
 .11ص  –سابق الالمرجع  - 



 (GATS)اإلطار العام لالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات                        الفصل الثاني

 

92 
 

 الكفاالت و االعتمادات. 

 المالية في األسواق المالية لحساب العمتاء في جميع األدوات ، أو التجارة للحساب الخاص

 : وتشم

 .األدوات المالية مث  الشيكات وشهادات االدخار والكمبياالت -

 .صرف العمتات -

 .فوائد مث  المبادالت و المؤجتاتأدوات الصرف وال -

 .أدوات المشتقات المالية -

 .أدوات االئتمان المتنقلة -

 . األدوات واألصو  المالية األخرى القابلة لتانتقا  والتفرغ مث  الذهب -

  المساهمة في إصدار كافة أنواع األدوات المالية، وتتضمن االكتتاب واالصدار والخدمات

 . ارية وغيرهاالمرافقة مث  الخدمات االستش

 السمسرة المالية . 

 وإدارة صناديق  ،أنواعها تىحافي االستثمارية بشمإدارة األصو  مث  إدارة األموا  وال

 .ودائع األمانة والكفالة ،المعاشات والتقاعد

 وتتضمن األوراق المالية وأدوات المشتقات  ،خدمات التسوية والمقاصة لألصو  المالية

 .لة للتداو وغيرها من األدوات القاب

 تتضمن تجميع ونق  هذه المعلومات ومعالجة البيانات المالية والبرامج  و ،المعلومات المالية

 .المتعلقة بها

  خدمات المشورة والوساطة وغيرها من الخدمات المالية المساعدة المتعلقة بجميع الخدمات

بحث عن األدوات التحلي  االئتماني واالستثمار والمشورة والوتتضمن  ،المدرجة أعتاه

 .الخاصة بالمحافي و الخدمات االستشارية في حاالت شراء وإعادة الهيكلة للشركات

 اتفاقية الخدمات المالية و مبادئ مواد: نيالمطلب الثا

  اتفاقية الخدمات المالية مواد :الفرع األول

ة ومنها نيلقد تضمنت المادة التاسعة و العشرون مجموعة من المتاحق الخاصة بقطاعات مع

واعتبرت هذه المادة أن المتاحق هي جزء أساسي من االتفاقية وتضمنت  ،القطاع المالي
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لمتعلقة وقد تناو  الملحق األو  النقاط األساسية ا ،هذه المادة ملحقين للقطاع المالي

 ين بينما تضمن الملحق الثاني استثناء ،صناف هذه الخدماتبالخدمات المالية وعدد وأ

شيئا من التفصي  للمحلق األو  الذي تضمن سنعطي  ، ولذلك لخدمات الماليةيتعلقان با

 :1العناصر التالية

 :النطاق والتعريف -1

لفقرة الثانية من المادة األولى ينطبق هذا الملحق على أي خدمة مالية موردة أو منتجة وفقا ل

سلطة الحكومية أي إطار ممارسة الال تكون الخدمات موردة في  ، ولكن على شرط أنتاتفاقيةل

يتم استثناء الخدمات الموردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية من االتفاقية العامة للتجارة في 

 : الخدمات و هي

 أو سلطة نقدية أو كيان عام أخر لتنفيذ سياسات  مركزي األنشطة التي يمارسها مصرف

 .سعر الصرفنقدية، أو سياسات خاصة ب

 أو الخطط الخاصة  ،ن أي نيام رسمي للتأمينات االجتماعيةم اءاألنشطة التي تشك  جز

 .بالتقاعد التي تقدمها الحكومة

 النشاطات المالية األخرى التي تقوم بها أية مؤسسة لحساب الحكومة أو بكفالتها، 

 .وباستعما  الوسائ  المالية للحكومة

 :الداخلي التنظيم على الصعيد -2

الخدمات المالية  ييمية أو تدبيرية لحماية مستهلكيللدولة الحق في اتخاذ أية إجراءات تن

وعندما تتعارض هذه اإلجراءات مع بنود اتفاقية  ،وضمان استقرار و وحدة القطاع المالي

التجارة في الخدمات يجب عدم اتخاذها كذريعة من قب  الدولة العضو لعدم تقديم التزامات في 

 .االتفاقية

 :االعتراف -3

تراف باإلجراءات التدبيرية أو االحترازية في الخدمات المالية عضو االع دولة يمكن ألي

ويتم ذلك إما بالتنسيق مع الدولة المعنية أو بالدخو  معها  ،المتخذة من قب  دولة عضو أخرى

وفي حا  حصو  مث  هذه االتفاقات خارج نطاق اتفاقية التجارة في الخدمات على  .في اتفاق

ء و التي بقيت خارج األخرى األعضا السماح للدو فاقيات في مث  هذه االتالدو  األعضاء 

                                                           
1
 .أنظر الملحق الخاص بالخدمات المالية في المادة التاسعة و العشرون من نص االتفاقية - 
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أو أية اتفاقيات أخرى مماثلة تتم فيها مناقشة اإلجراءات  ،إلى هذه االتفاقية االتفاقية بأن تدخ  

أو  ،بحيث يمكن التوص  إلى تطبيق إجراءات متقاربة بين الدو  األعضاء ،التدبيرية المتخذة

 .لمعنيةتباد  المعلومات بين الدو  ا

 : تسوية المنازعات -4

حيث تتضمن االتفاقية لزوم توافر الخبرة لدى فرق التحكيم بالخدمة المالية المحددة التي هي 

 . موضوع النزاع

 : التعاريف -5

 مها مورد خدمات مالية بأحد الدو  هي أي خدمة ذات طبيعة مالية يقد :الخدمة المالية

بالتأمين وجميع  المتصلة اع التأمين، والخدماتتشم  الخدمات المالية جميع أنو و األعضاء،

 . الخدمات المصرفية، وغيرها من الخدمات المالية

 أي شخص طبيعي أو اعتباري من عضو ما يرغب في توريد أو  :الخدمات المالية مورد

 . يشم  الكيانات العامة ال يورد بالفع  خدمات مالية، إال أن تعبير مورد خدمات مالية

 ه كملة نقدية ألحد األعضاء، أو كيان يأي حكومة، أو مصرف مركزي، أو هيئ :الكيان العام

شطة ألغراض االضطتاع بويائف حكومية أو أن يأو يديره عضو ما عمله األساس

 . ت التي عملها األساسي توريد الخدمات المالية على أسس تجاريةحكومية، وال يشم  الكيانا

 التي يمارسها عادة مصرف مركزي أو سلطة نقديةويائف أي كيان يؤدي ال :الكيان الخاص.  

  اتفاقية الخدمات المالية مبادئ :الفرع الثاني

 :1هناك مجموعة من المبادئ التي تتعلق باالتفاقية وهي

 : حقوق االحتكار -1

يه وق االحتكار الحالية، ويبذ  مساععضو في ملحقه الخاص بالخدمات المالية حق يدرج ك 

 . نطاقهاإلزالتها، أو تقلي  

 : الوجود التجاري -2

الدو  األخرى األعضاء في االتفاقية حق  ت المالية منيمنح ك  عضو مقدمي الخدما

تأسيس أو توسيع وجود تجاري على أرضه، بما في ذلك شراء مشروعات تجارية قائمة بالفع ، 

                                                           
1
 .نص االتفاقية - 
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أو توسيع وجود تجاري إلى  بتأسيس ويجوز للعضو فرض شروط واجراءات من أج  السماح

 . لها متماشية مع االلتزامات األخرى لتاتفاقيةعالحد الذي ال يبط  التزامات العضو، ويج

 : الخدمات المالية الجديدة -3

بتقديم أي  اضيهيسمح العضو لمقدمي الخدمات المالية من أي عضو آخر لهم وجود على أر

 . خدمة مالية جديدة

 : نقل ومعالجة المعلومات -4

المالية بما في ذلك نق  نق  المعلومات، أو معالجة المعلومات ال يتخذ العضو تدابير تمنع 

البيانات بالوسائ  االلكترونية، كما ال يتخذ العضو مع مراعاة لوائح االستيراد المتعارضة مع 

االتفاقية الدولية تدابير تمنع نق  المعدات، سواء كانت معدات لنق  المعلومات أو معدات لمعالجة 

أو تمنع نق  معدات ضرورية ألداء العم  المهني العادي لمقدم الخدمة المعلومات المالية، 

المالية، وال تحتوي هذه الفقرة على ما يفرض قيودا على حق العضو في حماية المعلومات 

والحسابات الشخصية، طالما أن هذا الحق  الشخصية، أو األمور الشخصية، أو سرية السجتات

 . قيةأحكام االتفاال يستغ  للتملص من 

 : الدخول المؤقت لألفراد -5

ة يسمح ك  عضو بالدخو  المؤقت إلى أراضيه بالنسبة لألفراد التابعين لمقدم الخدمة المالي

وا أو أسسوا وجودا تجاريا في أراضي هذا سون أن يؤسمن األعضاء األخرين الذين يعتزم

 : العضو وهم

 قدم ارة وتشغي  خدمات مية لتأسيس وإدأفراد اإلدارة الذين يحوزون معلومات ضرور

 . الخدمة المالية

 وخدمات االتصاالت السلكية والتاسلكية، اآللي المتخصصون في خدمات الحاسب ،

 . وحسابات مقدم الخدمة المالية

 ن، أو متخصصون في مجا  التأمينيمتخصصون قانوني . 

  ك  عضو بالدخو  المتخصصون في تشغي  أعما  مقدم الخدمة المالية، حيث يسمح

المؤقت ألراضيه لألفراد المؤهلين المرتبطين بالوجود التجاري لمقدم الخدمة المالية من 

 .األعضاء اآلخرين

 : المعاملة الوطنية -0
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صفة المعاملة الوطنية يمنح ك  عضو مقدمي الخدمات المالية  يبموجب الشروط التي تضف

ع والمقاصة التي من أي عضو آخر له مقر في أراضيه الحق في الوصو  إلى أنيمة الدف

يقصد من  تديرها كيانات عامة، كما يمنحهم الحق في الوصو  إلى منشآت التموي  الرسمي، وال

  .1(رض األخير لهذه الدولةالمق)إلى منشآت المصرف المركزي  الوصو  إتاحةهذه الفقرة 

 16وقد جاء في الملحق الثاني الخاص بالخدمات المالية بأنه يجوز ألي عضو ختا  فترة 

يوما تبدأ بعد أربعة أشهر من تاريخ بدء نفاذ اتفاقية منيمة التجارة العالمية، أن يدرج في جدوله 

وافق مع شرط تطبيق مبدأ معاملة الدولة األولى تاالجراءات المتعلقة بالخدمات المالية التي ال ت

أو يحسب  بالرعاية لجميع األعضاء، كما يجوز ألي عضو ختا  نفس المدة أن يحسن أو يعد 

ويتم وضع االجراءات . جميع أو بعض االلتزامات المحددة الخاصة بالخدمات المدونة في جدوله

 . التازمة لذلك من قب  مجلس التجارة في الخدمات

 . االستثناءات العامة التفاقية الخدمات المالية: ثالثالمطلب ال

ض النير عن غبير بية يعطي الدو  حق اتخاذ تدان الملحق الخاص بالخدمات المالإ

ية، منها حماية المستثمرين نصوص االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ألسباب تنييم

 .2ضمان استقرار النيام المالي وستامتهلن أو والمودعي

يضا ليشم  أنشطة الخدمات األجانب من تقديم الخدمات المالية يمتد أ مقدمي استثناء كما أن

الجتماعي الحكومي، أو برامج التقاعد العامة، وغيرها من الضمان ا تشك  جزءا من خطط

األنشطة التي يباشرها كيان حكومي يستعين بالموارد المالية الحكومية شريطة أال يسمح لمقدمي 

كما يتضمن الملحق . الخدمات المالية المحليين غير الحكوميين بالمشاركة في هذه األنشطة

جارة العالمية حرية اتخاذ تدابير احتياطية بهدف حماية المالي أحكاما تعطي أعضاء منيمة الت

المستثمرين والمودعين ومنفذي السياسة المالية، وضمان ستامة النيام المالي واستقراره، 

ويمكن اعتبار هذا االستثناء مماثتا لتاستثناءات العامة في االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

(GATS). أال تكون وسيلة للتهرب من االلتزامات التي توجبها  رط في هذه التدابيرتشيو

 . االتفاقية

بالتدابير االحتياطية  نيادمات المالية للعضو أن يتعرف ضمكما يجيز الملحق الخاص بالخ

، لكن (لة لمقدمي الخدمات المالية المحليينعن طريق منح معاملة مفض)التي يتخذها عضو آخر 

يها لإفرصة إليهار أن التدابير االحتياطية التي ثم اللجوء يجب أن يمنح األعضاء اآلخرون ال

                                                           
1
  351ص  –  7117 -بنك الكويت الصناعي   – 71العدد  -مجلة المال و الصناعة   -تحرير الخدمات  اتفاقية –قابل محمد صفوت  - 

2
 .357ص –مرجع سابق  - المالية البنوك اإلسالمية و اتفاقية تحرير الخدمات -قابل محمد صفوت - 
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لى إزالة القيود التي تمنع األجانب ن اتفاقية الخدمات المالية تهدف إوهكذا نجد أ .هاما يبررا له

الخدمات  لقاها مورديمن تقديم الخدمات المالية، وأن يتم معاملتهم بنفس المعاملة التي ي

فيذ اتفاقية تحرير الخدمات المالية ال بد من إجراء تعديتات أساسية المحليين، كما نجد أنه لتن

  على تجارة الخدمات المالية، ويسه على النيم والسياسات االقتصادية، بحيث يتم الغاء القيود

 .1وقعة على االتفاقيةية تحو  األسواق لكافة الدو  المعمل

ضمن ما يسمى  لية بأن تقدم التزاماتهاتلتزم الدو  التي توقع على اتفاقية الخدمات الماكما 

 : طنية، والتي تحدد فيها ما يليالجداو  الوب

النفاذ إلى )القطاعات الخدمية التي توافق على دخو  الشركات األجنبية للعم  بها  -

 (. األسواق

االستثناءات األساسية لمبدأ معاملة الدولة األولى بالرعاية والمعاملة الوطنية للقطاعات  -

دولة عضو ألحد  ومثاال على ذلك فإنه إذا سمحت ،ة التي التزمت بتحريرهاالخدمي

كنها ول( مبدأ النفاذ إلى األسواق)فتح فرع خاص به في السوق المحلي المصارف األجنبية ب

عد عينة دون الدو  األخرى، فإن ذلك يقصرت هذه الموافقة على أحد المصارف في دولة م

أحد  على بالرعاية، كذلك إذا قررت هذه الدولة وضع شروط استثناء من مبدأ الدولة األولى

رط على المصارف للسماح له بالحصو  على ترخيص بالعم  دون أن تطبق هذا الش

 . عد استثناء على مبدأ المعاملة الوطنيةالمصارف المحلية فإن هذا ي

تتعهد الدو  األعضاء بتقديم التزامات أفقية تتألف من مجموعة من السياسات  -

التزامات بشأنها، أي ليس  واالجراءات التي تطبق على جميع القطاعات الخدمية التي تقدم

طبق على جميع القطاعات حق للدولة أن تحدد قيودا أفقية تنعلى قطاع دون آخر، ولكن ي

فمثتا إذا قررت وضع قيود على شراء األجانب . الخدمية التي تقدمت بعروض بشأنها

من رأس الما ، فإن هذه % 14لمشروعات بنسبة ال تتجاوز تهم ليلألسهم وتحديد ملك

 .2الشروط تعد قيود أفقية تنطبق على ك  القطاعات، وليس على قطاع معين

 . تحرير الخدمات المالية آليات: رابعالمطلب ال

                                                           
1
 .746ص –مرجع سابق  –اتفاقية تحرير الخدمات  –قابل محمد صفوت  - 

2
 .743ص –مرجع سابق  –اتفاقية تحرير الخدمات  –فوت قابل محمد ص - 
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األص  في تعريف الخدمة المالية التي تدخ  في نطاق االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

طبيعة المالية التي يتم عرضها من مقدم خدمة مالية لدى دولة الهي تلك الخدمة ذات ، 1المالية

عضو في االتفاقية، ويعرف مقدم الخدمة المالية بأنه شخص طبيعي أو اعتباري لدى العضو 

اآلخرين، وعلى لألعضاء  وإتاحتهايرغب في أن يقدم فعتا خدمة مالية، ويتم عرض الخدمة 

جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك  تحرير ات المالية تشم الخدم تحرير نإذلك ف

وجميع أنواع التأمين وإعادة التأمين والخدمات المرتبطة بها، وتشم  كذلك جميع الخدمات 

و سنحاو  في هذا المطلب اإللمام بآليات تحرير هذه الخدمات . المصرفية والمالية األخرى

 .ية منهاالمالية و خاصة الخدمات المصرف

 . تحرير خدمات التأمين: ولاأل الفرع

  :2تتفق كافة المرجعيات لعلم التأمين على تصنيف أنشطة الخدمة إلى ثتاثة أنشطة رئيسية هي

 وتتم من ختا  عتاقة تعاقدية بين المؤمن له الذي يلتزم  :أنشطة التأمين على الحياة

التي تقوم بتجميع عدد كبير من  بدفع قسط التأمين المقرر، والمؤمن وهي شركة التأمين

ونعني . األخطار المنفصلة، وبالتالي أرصدة األقساط واستثماراتها في أنشطة مختلفة

دولية النشاط أو دولية الخدمة إمكان تقديمها بواسطة شركات أجنبية، أو تأمين غير 

 . المقيمين لدى شركات وطنية

 الممتلكات مث  السيارات والمباني وتتسع لتشم  التأمين على  :أنشطة التأمين العام

وتأمين الطيران، وتعود أهمية هذا النوع من التأمين إلى أنه يوفر الحماية التأمينية 

للثروة الوطنية ألنه يقدم التغطية التأمينية لجميع المشروعات االقتصادية التجارية 

لها المؤمن له والصناعية، وذلك ينق  عبئ الخسارات المالية المحتملة التي قد يتعرض 

إلى شركات التأمين، وهذا يعني ضمان استمرار المشروعات االقتصادية في أداء 

أنشطتها، وهنا أيضا تتضح دولية الخدمة بوجود الكيانات األجنبية العمتاقة التي يتسع 

 .3عملها ليشم  مجموعات كبيرة من الدو 

                                                           
1
غواي على ودورة األورمجلة انعكاسات  –تحرير التجارة الخارجية في الخدمات بين الطموحات و الواقع   -و العيون محمد أب - 

  . 751ص – 7117 –مؤتمر قسم االقتصاد  –الدول العربية 
2
 .79ص  - 7117نوفمبر -جامعة القاهرة –كلية االقتصاد و العلوم السياسية  -ي الخدمات االتفاقية العامة للتجارة ف –حسن عبيد  - 

3
 .77ص –سابق الالمرجع  -  
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 بين شركات التأمين المباشر،  وهنا تقوم العتاقة التعاقدية :أنشطة خدمات إعادة التأمين

وشركات أخرى تسمى شركات إعادة التأمين أي أن الهدف هو توزيع األخطار المكتتب 

 . فيها

في البداية يجب اإلشارة إلى تواضع خدمات التأمين ذات الصفة الدولية بمعنى ضعف مدى 

لمباشر، فمن دراسة لـ انتشار شركات التأمين األجنبية في الدو  األخرى لتقديم خدمات التأمين ا

 35دولة نجد سبع منها فقط يسمح بدخو  شركات التأمين األجنبية للسوق المحلي، و  433

دولة تمنع نفاذ الشركات األجنبية للسوق، بينما باقي الدو  تسمح للوكتاء ومكاتب التمثي  

تفاقية تحرير األجنبية لعرض خدمات التأمين، وذلك قب  توقيع عدد كبير من الدو  النامية ال

ومع ذلك فتا يمكن إغفا  الطبيعة الدولية لخدمة التأمين المباشر، وخاصة على . الخدمات المالية

السلع واألصو ، حتى مع رفض بعض الدو  للتعام  بين مقيميها وشركات التأمين األجنبية، 

مة منها في ذلك أن جانب كبير من الواردات السلعية والمدفوعات الخدمية تحتوي على نسبة ها

 . شك  تأمين

واألص  في صور دخو  شركات التأمين المباشر إلى األسواق األخرى يتحدد في شكلين 

 . فروع شركات تابعة أو وكاالت ووحدات مشتركة مع شركة محلية إنشاءإما : أساسيين

ك أن بالنسبة لخدمة إعادة التأمين فإنها بطبيعتها الفنية يغلب عليها الطابع الدولي، ذل أما

الغرض من الخدمة نفسها هي عملية إعادة توزيع المخاطر التأمينية ابتداء من شركة وأخرى 

داخ  نفس الدولة، وانتهاء بين دولة وأخرى عن طريق االتفاق بين الشركات الوطنية للتأمين 

 . المباشر وشركات أجنبية إلعادة التأمين

إلعادة التأمين، فما زالت األسواق  شركات وطنية إنشاءورغم توسع الكثير من الدو  في 

الرئيسية لتجارة خدمات إعادة التأمين تتكون من سوق لندن، والسوق األوروبي إلعادة التأمين، 

 . كز التجارية الكبرىاوالسوق األمريكي، يلي ذلك السوق الياباني وأسواق المر

بعض الدو  قد تلجأ القتصاديات خدمات إعادة الـتأمين أن ويتاحي في الدراسات الدولية 

 . إلى اإلسناد اإللزامي لك  أقساط التأمين أو بعضها لشركات وطنية

وتتكون السوق الدولية لخدمات إعادة التأمين من مجموعات مختلفة من مستهلكي الخدمة 

 : ومن منتجيها حيث يتحدد الطلب والعرض في مجا  الخدمة على النحو التالي

 ن المباشريضم شركات التأمي :جانب الطلب . 
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هي ملك لشركات أخرى صناعية وتجارية وأنشأتها لغرض تغطية : شركات تأمين تابعة -

 . تأميناتها

ذلك أن هناك شركات إعادة تأمين تقوم هي نفسها بإعادة التأمين لدى : معيدو التأمين -

 . شركات أخرى

 ويضم :جانب العرض : 

 . شركات إعادة تأمين متخصصة -

  اللويدز وتتكون من مجموعات منفصلة بينها مسؤولية تضامنية، المجموعات التأمينية مث -

أي بإعادة  1ولكن الهيئة األم تقوم عن طريق صندوق االحتياطي بتأمين المؤمن لهم،

 .التأمين بحصص من مختلف الفروع

 و المالية األخرى تحرير الخدمات المصرفية: ثانيال الفرع

ح الودائع ومنح االئتمان وفت يبتلقيتعلق م  على أنشطة البنوك التجارية فيما توتش

 . وتقديم األعما  المصرفية الخاصة بتأسيس الشركات واألشخاص المعنوية اتاالعتماد

ويدخ  في تحرير تلك الخدمات  .م  كذلك على توفير التغطية المالية للمشروعاتتوتش

المعلومات الخاصة  أيضا كافة أعما  البنوك التي تصنف على أنها استثمارية، وتعني امداد

راق األجنبية، وكذلك باالستثمار وإدارة المحافي المالية، وخدمات تنييم االكتتاب في األو

تقديم الخدمات المصرفية بصورتها الحديثة  عملية المشتقات المالية، هذا وترتكز خدمات تجارة

م  المصرفي وخاصة الهادفة إلى رفع الكفاءة االنتاجية، على عناصر أساسية تتعلق بجوانب الع

  تكلفة وأعلى مات المصرفية بشك  أكثر تنوعا وأقتموي  وتسويق الخد ،تقديم اقتصاديات

جودة، وتوليد وابتكار أدوات تمويلية جديدة بحيث يؤدي إلى تدفق استثماري مستمر وتدفق نقدي 

دمات على ه الخوتسويق هذ ،وتمويلي متص ، هذا بجانب إدارة وتدوير رؤوس األموا  المتاحة

نحو أفض  من حيث التطوير والترويج واالستفادة من التكنولوجيا المصرفية، وعلى ذلك فإن 

منافسة البنوك في الدو  النامية للبنوك األجنبية تقتضي في المقام األو  تعزيز االمكانيات 

تطوير، والتنمية البشرية، والتدريب الالمصرفية في تلك الدو  وخاصة في مجا  البحث و

 .2واكتساب المهارات

                                                           
1
 .951ص  – مرجع سابق –عادل أحمد موسى  - 

2
جوان  -77العدد  –مجلة الوحدة االقتصادية العربية  –مؤشرات األداء  القطاع المصرفي العربي، – سعيدعبد الخالق  محمود - 

 .11 /25ص –القاهرة  – 7119
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تساؤ  مهم في إطار تدعيم القدرات التنافسية المصرفية للدو  النامية في ي  تحرير  ويثور

ويتعلق هذا التساؤ  بمدى  ،1االقتصادية اآلراء تهالمالية وتختلف في اجابتجارة الخدمات 

عم ودرؤوس أموالها  لتعزيز امكانية تحقيق االندماج المصرفي بين المصارف الصغيرة

ولعله من المناسب . ت الحجم الكبيرحسين إدارتها لهذه الموارد من وفورامواردها الذاتية، وت

تباط نجاح البنك اإلشارة في هذا الصدد إلى خصوصية العم  المصرفي في الدو  النامية، وار

االئتمان لمختلف  تشار الفروع من ناحية ومدى تناسب أوعيةتعلق بمدى انبعوام  موضوعية ت

أنواع العمتاء من الشركات واألفراد، ثم بعد ذلك تتعلق بما يسمى الموجودات والمطالبات وهي 

صرفي أيا كان حجم البنك، ذلك أن الودائع تعد هي المصدر ما تعد من أساسيات العم  الم

الرئيسي الستثمارات البنك وتوزيع أصوله، ومن ثم فإن منافسة البنوك األجنبية تعتمد على ثتاثة 

خفاض تكلفة واألسواق وأوعية االئتمان، وان اآلجا  و العموالتكائز أساسية وهي التنوع في ر

ومن ثم  ،رفية التي تعتمد بدورها على الركيزة الثالثة وهي االنتاج الكبير والمتميزالخدمة المص

 ذيال فإن كفاءة العنصر البشري في استخدام التقنيات الحديثة للعم  المصرفي تعد هي األساس

يجب أن يبني استراتيجية البنوك الوطنية في مواجهة مسيرة تحرير الخدمات المالية سواء كان 

ك  مصرف ذلك عن طريق االندماج بين المصارف الصغيرة، أو عن طريق التطوير الرأسي ل

وجود االندماج المصرفي بالمعنى العلمي، إقامة  عدم في ي  على حدة، ومع ذلك يمكن حتى

ن على المستوى المحلي بين البنوك الوطنية العاملة في االقليم، وااللتزام بتوصيات جسور التعاو

البنوك ومن البنك المركزي، وكذلك تعزيز التعاون المصرفي اإلقليمي، وعلى  من اتحادمثمرة 

للتنمية  فاعلة مجموعة المصرفية اإلقليمية على أليات تمويلية وتنمويةالسبي  المثا  االتفاق بين 

الستثمار على النحو الذي يجب احداثه بسرعة في المنطقة العربية، وتحديد برامج ملزمة وا

ن ات بييوتسوية المديون تي  عمليات التحويتاالدو  العربية ، ولتسهبين  2ةيالبين لتموي  التجارة

نفس ة، وإدارة تدفقات االستثمار على النحو اآلمن والمريح في نياألطراف العربية الدائنة والمد

الوقت، وذلك في إطار تنافسي لموردي الخدمات المالية من المصارف األجنبية أو فروعها 

ه بشك  واقعي يتأسس على قواعد السوق الفعلية وهذا اإلطار يجب أن يتم بناءالعاملة، وهذا 

 ية للبيانات المالية، وهذايتطلب بدوره العم  على تحقيق درجة أعلى من االفصاح المالي والشفاف

فاالتفاقية تسمح  .ض مع التزامات الدو  العربية بالنسبة لتحرير الخدمات الماليةال يتعار

بإمكانية التعاون االقليمي واالعفاء المؤقت من تعميم التزام منح الدو  األعضاء الدولة األولى 

                                                           
1
 . 91ص  – مرجع سابق –ن عبيد حس - 

2
 -بنك مصر –النشرة االقتصادية  –انعكاس اتفاقية الجات على األسواق المالية العربية وأثر تحرير تجارة الخدمات  –مني قاسم  - 

 .  54ص  – 9112 – 17العدد 



 (GATS)اإلطار العام لالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات                        الفصل الثاني

 

102 
 

لخدمات ويبقى التساؤ  حو  العتاقة بين تحرير ا .في المراح  األولى لتنفيذ التكام  ،بالرعاية

اإلجابة هنا بالتكام  بين المؤسسات المصرفية تص  المصرفية وأسواق األوراق المالية، وت

وتلك األسواق، فالبنوك توجه جزء من استثماراتها لمحافي األوراق المالية، ب  أن ملحق 

ك االتفاقية يجع  خدمة ترويج األسهم والسندات، وإدارة المحافي وتقديم االستشارات، يعد ك  ذل

 . للتجارة الدولية صرفية خدمات م

وعليه فإن زيادة كفاءة موردي الخدمات في االقتصاد الوطني ترتبط بزيادة كفاءة سوق 

األوراق المالية في تعبئة االستثمارات المحلية، فكلما زادت تلك الكفاءة أمكن لقطاع الخدمات أن 

ومع ذلك قد تلعب األسواق المالية  يتوسع ويتقدم، ويحقق ميزات تنافسية في االسواق الدولية،

في الدو  النامية دورا عكسيا في كفاءة موردي الخدمات المالية بسبب التقلبات االقتصادية التي 

تصادف تلك الدو  فينشأ معها صور من عدم اليقين والتوقعات غير الدقيقة، ومن ناحية أخرى 

التأثير الضار على سعر الصرف مما إلى  1تؤدي خاصية المضاربة التي تتسم بها هذه األسواق

قد يترتب عليه تدهور سعر العملة الوطنية، ويؤثر ذلك بالتالي على تكلفة الخدمة المصرفية 

 . وأدائها

 : 2 تشمف األخرىالخدمات المصرفية أما 

 قبو  الودائع من األفراد والجهات المختلفة . 

 الئتمان العقاري والمساهمات االقراض بكافة أشكاله بما فيه القروض االستهتاكية وا

 . وتموي  العمليات التجارية

 التأجير التمويلي . 

 والت البنكية، وخطابات حخدمات المدفوعات والتحويتات، والشيكات السياحية، وال

 . الضمان، وفتح االعتمادات

  التجارة لحساب المؤسسة المالية او للغير سواء كمبادالت في البورصات أو خارجها في

أدوات السوق النقدية، النقد األجنبي، المشتقات المالية، أدوات سعر )ت اآلتية األدوا

 (. الفائدة، األوراق المالية القابلة للتحوي ، األصو  المالية األخرى

                                                           
1
ص  – 9111سبتمبر  –بنك الكويت الصناعي  –ة و دورها في التنمية االقتصادية االسواق المالية الناشئ –راجع هالة السعيد  - 

61. 
2

 .96ص –مرجع سابق  –حسن عبيد  -
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  االشتراك في اصدارات كافة أنواع األوراق المالية بما في ذلك الترويج واإلصدار

 . راتبالوكالة وتقديم الخدمات المتعلقة باإلصدا

  صو  الماليةلألالنق ، خدمات المقاصة والتسوية أعما  السمسرة في . 

 تقديم وإرسا  المعلومات المالية، وتقديم االستشارات والخدمات المساعدة . 

 : د الخدمات المالية التي تتم في إطار السلطات الحكومية وهيوعلى ذلك تستبع

 ة النقدية وسعر الصرفأنشطة البنوك المركزية فيما يخص بتنفيذ السياس . 

  األنشطة التي تشك  جزءا هاما من نيام حكومي للضمان االجتماعي أو المعاشات أو

 . أنشطة تمارسها مؤسسة عامة باستخدام موارد حكومية

يجب في األخير التنبيه إلى ضرورة التفرقة بين تحرير تجارة الخدمات المالية، وبين 

ى حين يؤثر األو  في ميزان الخدمات فإن الثاني يؤثر في تحرير انتقاالت رؤوس األموا ، فعل

                                                                                                              .       الميزان الرأسمالي في ميزان المدفوعات

               مية وفقا التفاقية الخدمات الماليةالخيارات المتاحة لمصارف الدول النا: المطلب الخامس

يستعرض هذا المطلب الخيارات المتاحة أمام المصارف لتانضمام التفاقية تحرير تجارة 

الخدمات ، حيث تتضمن االتفاقية ثتاثة خيارات، الخيار األو  يتمث  في التحرير الكام  لقطاع 

يتمث  في القيود التي من : جنبية، الخيار الثانيالخدمات المصرفية والمالية أمام المنافسة األ

الممكن أن تتضمنها جداو  االلتزامات وفقا للقوانين، واللوائح والسياسات المنيمة للعم  

المصرفي والمالي في الدو ، أما الخيار الثالث فيشير إلى عدم االلتزام بتحرير قطاع الخدمات 

 . المصرفية والمالية

 : الخيار األول -1

هذا الخيار إلى عدم فرض أية قيود في جداو  االلتزامات التي يتم تقديمها في هذا يشير 

القطاع، أو بمعنى أدق السماح بالتواجد األجنبي بكافة أشكاله المبينة في جداو  االلتزامات كما 

ورد في مسودة االتفاقية، ومن المتوقع في ي  هذا السيناريو أن يكون األثر على المصارف في 

 : 1النامية كك  كما يلي الدو 

                                                           
1
 – 14العدد  –مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا  –العولمة وأثارها االقتصادية على المصارف   –حمد النيل  عبد المنعم محمد الطيب - 

 .74ص   - 7115ديسمبر 
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والتحرير هنا يسمح (: ادخار –ألج   –جارية )السماح بقبو  الودائع بكافة أشكالها  (أ 

بالنسبة للودائع ألج  و )بالتعام  بأسعار الفائدة للمصارف التقليدية المحلية واألجنبية 

المحقق  ، أما المصارف اإلستامية مثتا، فإنها تعم  على توزيع العائد(ودائع االدخار

فعتا بالنسبة لودائع االستثمار والذي يعتمد في األساس على ما هو محقق فعتا من 

 .أرباح

ويشير الواقع هنا أيضا إلى قيام المصارف التقليدية : السماح باإلقراض بكافة أشكاله (ب 

ن المحلية واألجنبية بالتعام  بأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وبالتالي فإن عمليات االئتما

والتسليف تقوم على أخد فوائد محددة باألج ، هذا بالنسبة لك  المصارف ما عدا 

المصارف اإلستامية، التي تتعام  وفقا لصيغ التموي  اإلستامي التي تمت إجازتها من 

قب  هيئات الرقابة الشرعية، وعائد التموي  في كثير من األحيان يقوم على قاعدة الغنم 

 . س الذي قامت عليه المصارف اإلستاميةبالغرم، وهو يمث  األسا

أما الخدمات األخرى التي تقوم بها المصارف والتي جاء تفصيلها في جداو   (ج 

االلتزامات، كخدمات المدفوعات وتحويتات األموا ، والضمانات وااللتزامات واإليجار 

لم تقم لحساب البنك أو العمتاء وغير ذلك، فتا يوجد اختتاف أو تعارض في تقديمها إذا 

 . على مخالفة قانونية

إن أثر التحرير الكام  على المصارف يتمث  في زيادة حدة المنافسة بينها وبين المصارف 

إذ تشير . األجنبية، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين المناخ الذي تعم  فيه المصارف في الدو  النامية

( مث  المغرب وتونس)ية بعض اآلراء إلى أن تحرير الخدمات المصرفية في بعض الدو  النام

ثم بالفع  في السوق المصرفية، حيث سمح للبنوك األجنبية وأعطى لها الحق في فتح فروع لها 

 . في تلك الدو ، و أتيحت لها حرية التعام  بالعملة المحلية بجانب النقد األجنبي

على تقديم االيجابية لهذا الخيار يتمث  في سعي المصارف األجنبية  اإلفرازاتإن أحد أهم 

خدمات مصرفية متشابهة للخدمات المقدمة في المصارف المحلية، بهدف استقطاب عمتاء هذه 

المصارف، كما أن التحرير الفوري للخدمات المصرفية يزيد من درجات المنافسة محليا، وتبقى 

قدرة المصارف على المنافسة في تخفيض التكاليف وتقديم الخدمات المصرفية بصورة أفض ، 

ا باإلضافة إلى ضرورة قيامها بتطوير األنشطة المصاحبة التي تتطلب استخدام األساليب هذ

 . المتطورة من تقنيات وختافه
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وإذا نيرنا إلى هذا التحرير من زاوية أخرى فقد يكون مؤداه انتقا  هذه المصارف بتقديم 

ؤدي إلى اتساع نشاط خدماتها المصرفية المحلية إلى الدو  األعضاء في منيمة التجارة، مما ي

المصارف المحلية ويساعدها على تحقيق أهدافها، إال أن الواقع يشير إلى ضعف التمثي  

، مما يقل  من االستفادة المتبادلة من (خاصة العربية منها)الخارجي لمصارف الدو  النامية 

 .1تحرير التجارة في الخدمات خارجيا

 : الخيار الثاني -2

ييد بعض الخدمات المصرفية، من ختا  القوانين واللوائح يستند هذا الخيار على تق

والسياسات والقرارات  السارية في هذا القطاع والتي تصدر من السلطات التشريعية والنقدية 

إال أن هذه القيود . وما يرتبط بها من توجيهات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي لك  دولة

رير الكام  للخدمات المصرفية، وإزاء ذلك سوف تنعم سوف تكون لفترة مؤقتة يتم بعدها التح

ك  المصارف بفترة حماية مؤقتة ولبعض األنشطة المصرفية بما يمكنها من تقوية نفسها 

 . مؤسسيا وتنييميا وتقنيا بهدف االستعداد للمنافسة الخارجية بكافة أشكالها

 : الخيار الثالث -3

تح قطاع الخدمات المصرفية أمام المنافسة األجنبية وفقا لهذا الخيار الثالث ال تتعهد الدولة بف

مستفيدة من فترة السماح التي تتيحها االتفاقية للدو  النامية، وتأسيسا على ذلك  اآلنيفي الوقت 

 . فإن ك  المصارف التقليدية وغيرها تتوفر لها الحماية لفترة زمنية قادمة

باعتبار أنها مؤسسات حديثة مقارنة  وقد يكون هذا الخيار في صالح مصارف الدو  النامية

، إال أنه يجب على الدو  التي تأخذ بهذا الخيار االستفادة من هذه (المتقدمة)بمثيتاتها التقليدية 

الحماية بتنييم وترتيب أوضاعها داخليا وخارجيا بما يجعلها مؤهلة تماما للمنافسة في الوقت 

 . المحدد

ك في حالة عدم تهيئة المصارف واستعدادها للصمود ة، وذليكما أن لهذه الخيار أثار سلب

أمام المنافسة األجنبية، نتيجة لعدم االهتمام أو عدم القدرة على المواكبة، وبالتالي قد تواجه هذه 

المصارف منافسة حادة نيرا للتطورات التقنية والتكنولوجية التي تطبقها المصارف التقليدية 

نوحة، مما يؤدي في النهاية إلى زوا  وضعف تلك المصارف األجنبية ختا  فترة الحماية المم

 العالمي فسة في السوق المصرفيغير القادرة على المنا

                                                           
1
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        : خالصة الفصل     

تعد اتفاقية تحرير الخدمات المالية من ضمن محتويات االتفاقية العامة لتجارة الخدمات،  

مات المالية وكيفية إلغاء القوانين، واإلجراءات حيث ألحق باالتفاقية ملحقان يتناوالن قطاع الخد

فإن مواد هذه  التاليو ب .التي تحو  دون دخو  األجانب كمقدمين للخدمات في هذا القطاع

االتفاقية الملحقة باالتفاقية العامة تعتمد وتتوافق مع مواد االتفاقية األصلية، لذلك فإنه لدراسة 

هي إال ملحق وتطبيق  ن هذه االتفاقية ماأ حساباتناع في اتفاقية الخدمات المالية علينا أن نض

لتاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، وبالتالي فهناك ترابط بين االتفاقية األصلية و ملحقها، وإن 

 .المبادئ والقواعد التي تأخذ بها االتفاقية العامة ال بد أن تنطبق أيضا على الخدمات المالية

شده ك  من الدو  النامية والمتقدمة في االنضمام إلى هذه االتفاقية وبالطبع إن الهدف الذي تن

يختلف في ك  مجموعة عن األخرى، فالدو  المتقدمة تسعى إلى فتح أسواق أخرى لمنشأتها 

المالية للعم  فيها بعد أن وصلت أسواقها المحلية لدرجة كبيرة من اإلشباع، بينما تسعى الدو  

على المزيد من رؤوس األموا  األجنبية لتساهم في دفع عجلة  النامية إلى محاولة الحصو 

التنمية، وال تهتم بفرص النفاذ إلى األسواق المالية للدو  المتقدمة لضعف قدرات مؤسساتها 

 .المحلية على المنافسة

وتمث  اتفاقية الخدمات المالية جهدا دوليا متعدد األطراف لوضع األسس والقواعد التي تحكم    

رة في مجا  الخدمات المالية كفرع من تجارة الخدمات، وسيؤدي تطبيق االتفاقية إلى التجا

من تجارة العالم في الخدمات المصرفية والتأمين تحت ميلة منيمة التجارة %  45وضع 

 .العالمية

و نيرا لألهمية المتزايدة لتحرير تجارة الخدمات المالية و خاصة الخدمات المصرفية منها 

موضوع بحثنا، و تحقيقا للهدف المنشود من هذا البحث وجدنا أنه من المناسب التي تعد 

التطرق إلى كيفية تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية في نطاق تطبيق اتفاقية 

GATS .و هذا ما سنتناوله بالتفصي  و التدقيق في الفص  الموالي. 

            

                        



 
 
 

 
(GATS) 
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 : تمهيد الفصل

بعد بحث األحكام العامة المتعلقة باالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وبيان مفهوم تجارة 

لبعض هذه الصور، لما تلقيه  خاصة الخدمات المالية، والصور المختلفة لها، فقد أفردت نصوصا

 . هذه الصور من أهمية خاصة، تتضح جيدا على مستوى التجارة الدولية

هذه الصور السابقة، تأتي الخدمات المالية والمصرفية التي أولتها نصوص االتفاقية  ومن بين

اهتماما خاصا، فقد أفردت لها مالحقا خاصة بهذه الخدمات تنطبق عليها دون غيرها، سواء من 

 م تقديم مثل هذه الخدمات، لذا كانامة التي تحكاقية عليها أو من حيث القواعد العحيث تطبيق االتف

ة تفصيلية في هذا الفصل، وترجع أسباب هذا تار هذه الخدمات لتكون موضع دراسخنيعيا أن طب

االختيار إلى سببين رئيسين أحدهما يرجع إلى األهمية االقتصادية التي تقدمها هذه الخدمات لجميع 

انب قد القت من ج التي على وجه التحديد ةالخدم صورة دول العالم، أما السبب الثاني فيتمثل في

الدول األعضاء باالتفاقية قبوال كبيرا للدخول في كثير من المفاوضات مع تطوير وتعديل أحكامها 

 . بصفة دائمة، مما جعلها تتميز عن باقي صور الخدمات األخرى

وقد شملت االتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات المالية، الخدمات المصرفية بشكل كبير، 

ة مولالمالي والمصرفي أو ما يسمى بالعوك في ظل االتجاه نحو التحرير مما أدخل المصارف والبن

 . المالية والمصرفية

 فيها تم التطرقالفصل من خالل ثالثة مباحث، حيث يوهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا 

التحرير ق تطبي شروط و نتائج وكذا ،للتحرير المالي والمصرفي و النظرية إلى المفاهيم األساسية

بشكل واضح و موسع لمالي والمصرفي، وفي األخير تقسيمات وخصائص الخدمات المصرفية ا

 . في نطاق االتفاقية
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 . المصرفي األسس النظرية للتحرير المالي و: المبحث األول

تقوم على  التي يدخل التحرير المالي والمصرفي ضمن التطورات المالية والمصرفية العالمية

سائل تكنولوجية متطورة ، استعمال ووالعراقيل، زيادة حدة المنافسة بين البنوك التحرر من القيود

 (OMC)لالتصال والمعلومات، تطبيق مقررات لجنة بازل، والدخول إلى منظمة التجارة العالمية 

 . كمنظم للعالقات التجارية بين أعضاءه ومحرر للخدمات المالية والمصرفية

لتطرق إلى التحرير المالي والمصرفي من خالل ماهيته وعليه سنحاول في هذا المبحث ا

 . ومراحله، أصوله وجذوره، أهدافه، مؤشراته، خصائصه، أسبابه، والعوامل المؤدية إليه

 . طبيعة ومراحل التحرير المالي والمصرفي والعولمة المالية: المطلب األول

 . ة الماليةمولا بالعموعالقتهو المصرفي عة التحرير المالي طبي:الفرع األول

فتح األسواق المالية "ة المالية موللعيقصد بمصطلح تحرير المعامالت المالية بين الدول، أو ا

على هذا األساس فإن  و. 1"لحركة رؤوس األموال، ورفع القيود في مجال الخدمات المالية

اء على التحرير المالي والمصرفي عملية تقتضي مجموعة من التدابير المستعملة بهدف القض

العراقيل المفروضة على القطاع المالي والمصرفي كتحرير أسعار الفائدة، إلغاء الضوابط 

  .2المفروضة على حساب رأس المال

، هو مجموعة اإلجراءات التي 3بالمعنى الضيق التحرير المصرفي والماليونشير إلى أن 

المعنى الواسع، فهو عبارة أما ب. تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي

ن مجموعة اإلجراءات التي تعمل على تطوير األسواق المالية، وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة ع

 . النقدية، وانشاء نظام إشرافي قوي

يتم تحرير القيود  لى الثقة الكاملة في األسواق، إذتقوم سياسة التحرير المالي والمصرفي ع

عن طريق تحرير معدالت الفائدة، وعدم وضع  ،4ق الجدية في العملاإلدارية، وإعطاء قوى السو

                                                           
1
ـ ص  3002 –اإلسكندرية  –دار الجامعة الجديدة للنشر  -دراسة في المفهوم و الظاهرة واألبعاد: العولمة -ممدوح محمود منصور  - 

41. 
2
 -Ben Salha Oussama : la libéralisation financière - crises bancaires et croissance économique : une 

investigation empirique en données de panel -  mémoire de fin d’études de magister en économie et 

finance internationales – faculté des sciences économiques et de gestion – Tunis – 2006 - p 04. 
3

إصالح المنظومة  الشلف حولملتقى  - مصرفي في إصالح المنظومة المصرفية دور التحرير ال  - بوعالم يمعوش ، ين طلحة صليحة -

 .114ص   - 3001 – الجزائرية المصرفية

4
 - Richard E.Caves , jeffrey A.Frankel - commerce et paiements internationaux - édition  De Boeck- 

2003- p491/ 492.  
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تحكم الحدود قصوى لها، مما يؤدي إلى زيادة االستثمارات وتحسين نوعيتها، بزيادة االدخار و

 . األسواقاء على الصعوبات التي تعرقل عمل باألسعار، والقض

لت البنوك تتجه إلى ميادين أبعاد ومضامين جديدة، جع اتخذ التحرير المالي والمصرفي وقد

جعل الرؤية المستقبلية بعدا جديدا  المالي والمصرفي وأنشطة غير مسبوقة، بمعنى آخر، التحرير

 . عالم من الفرص االقتصادية بالغة الضخامة ،1للدخول إلى عالم جديد من الكونية

نقدية، بما فيها تثبيت ويقتضي التحرير المالي والمصرفي التخلي عن األدوات المباشرة للسياسة ال

والمعتمدة أكثر  أسعار الفائدة وتوجيه القروض إلى قطاعات محددة، واستخدام أدوات غير مباشرة

مصرفي محلي قبل  وبتحرير مالي  البدءالبد من و .على آليات السوق في تخصيص الموارد

جي لتفادي يتدر االنتقال إلى تحرير مالي ومصرفي خارجي لألسواق المالية، وسيكون ذلك بشكل

سمح فقد . ن التحرير المالي والمصرفي السريع وغير المضبوطعاألزمات المصرفية الناجمة 

على التدفقات المالية عبر الحدود،  القيود التحرير المالي والمصرفي لكثير من الدول النامية بإلغاء

لتحرير  العامة االتفاقية فأصبحت هذه الدول أكثر تكامال مع النظام المالي العالمي وذلك في إطار

في ممارسة أنشطتها وترويج خدماتها، فأدى ذلك إلى إنشاء أسواق ( GATS)تجارة الخدمات 

جديدة، انخفاض التكاليف وابتكار أدوات مالية جديدة ساعدت على نمو كبير في المعامالت المالية 

  .2الخارجية

 واحدة للنقود على المستوى العالميخلق سوق "كما يعرف التحرير المالي والمصرفي على أنه 

حيث أن التعريف  .3"في إطار جديد للتراكم المالي( إلغاء القيود، إلغاء الوساطة، إعادة التقسيم) 

وهي  .4"بالتحرير المالي والمصرفي األمثل" بهذه الظاهرة تؤدي بنا إلى التفكير، فيما يسمى 

قتصادية عند تطبيق برنامج لتحرير متعدد ظاهرة مهمة جدا تدفع من جهة، مطبقي السياسات اال

     بظاهرة     األطراف إلى طرح عدة تساؤالت، ومن جهة أخرى، تؤدي إلى التفكير فيما يسمى

بمعنى إبقاء أسعار الفائدة في مستوى  :La répression financière"5الكبح المالي " 

وضعية يكون فيها النظام  : "هي" Plihon"منخفض وهذه الظاهرة حسب االقتصادي بلييون 

                                                           
1
 .43ص  – مرجع سابق – حمد النيل د المنعم محمد الطيبعب - 

2
 .32ص   - 3002 /3003 – ةيالدار الجامع –العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة  -رعمر صق  - 

3
 -L.Carroué, D.Collet, C.Cruz - la mondialisation : genèse, acteurs et enjeux – édition Bréal – 2005 - 

p107.  
4
 -Richard E.Caves, jeffrey A.frankel – op-cit -  p498/ 499. 

5
 -Ben Salha Oussama - op-cit -  p04. 
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المالي مسير من طرف الحكومة، والهدف من هذا التصرف هو إعانة القطاعات ذات األولية 

 ". والقطاعات التي تعاني من العجز

  :1ومن عوامل الكبح المالي ما يلي

 ارتفاع الضرائب التضخمية . 

 ارتفاع نسب االحتياطي اإلجباري . 

 قييد االئتمانوت االئتمان المدعوم أو الموجه . 

  (. معدالت الفائدة)ألسعار الفائدة والقروض وضع حدود قصوى 

 : أما آثار الكبح المالي فتتمثل فيما يلي

  لالستثمار من خالل االنخفاض في الودائع المصرفيةتخفيض حجم األموال المتاحة . 

 شار إلى ذلك التأثير على كمية االستثمار من خالل تعديل سلوك الوسطاء الماليين، كما أ

 ". Shaw"االقتصادي شو 

 : ويبين الجدول التالي أوجه االختالف بين التحرير المالي والكبح المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

حول  الشلفملتقى  – العالقات بين المؤسسة والبنك، محاولة تقييم األداء في ظل إصالح المنظومة المصرفية الجزائرية –خالد منه  -

 .304ص  - 3001 – الجزائرية إصالح المنظومة المصرفية
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 (.المصرفي)والكبح المالي( المصرفي)أوجه االختالف بين التحرير المالي: (60)رقم  الجدول

 المصرفي الكبح المالي و التحرير المالي والمصرفي

 يلمن حيث التحل : 

دور إيجابي ألسعار الفائدة االيجابية على  -

 . االدخارات

 . االدخارات تخلق االستثمارات -

القروض تمنح من ودائع )الودائع تصنع القروض  -

 (. الزبائن

 . تخصيص أمثل للموارد -

تشجيع االدخار وزيادة حجم رؤوس األموال  -

 . المنتجة 

 من حيث السياسة : 

عمومية والسياسة قلة االرتباط ما بين الخزينة ال -

 . النقدية الصارمة

األصول المالية المملوكة من طرف األسر هي  -

 . الوحيدة التي تدفع

 . خلق شبكات من خالل الالمركزية -

الزيادة في أسعار الفائدة تسمح باالبتكارات  -

 . المالية

 .    تقنين وتخصيص األسعار: معيار الربحية -

 من حيث التحليل : 

ائدة الحقيقية على دور ايجابي ألسعار الف -

 . االستثمارات

 . االستثمارات تخلق االدخارات -

 . الفصل بين االدخار والقروض -

المودعون ال يستفيدون من القروض المرتبطة  -

 . بودائعهم

نى آخر تمويل بمع)دائع القروض تصنع الو -

 (.الودائع

 .تخصيص غير أمثل للموارد -

 تخفيض حجم رؤوس األموال المنتجة -

 من حيث السياسة: 

ال تقدم .تحويل تضخمي وسياسة انتقائية للقروض -

 .أسعار فائدة لودائع األسر

االقتصاد غير النقدي وندرة السيولة تفترض  -

 . هاتسياسة مركزية والودائع االدخارية يمكن تعبئ

تحتل األولوية مقارنة بالسياسات  ةكل المالياالهي -

 .النقدية و المالية

 . كميةال الحصص :معايير التوزيع و الحصص -

 

Source :Amel Ben Hassena – L’ impact de la libéralisation financière sur l’ 

intermédiation bancaire – mémoire de fin d’ étude pour l’ obtention du 

diplôme de magister en hautes études commerciales , université de sfax , 

école supérieure de commerce, Tunisie, 2006, p34.         
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والمصرفية مفهوم ديناميكي يغير جذريا قواعد المالية ة مولالحظ من المفاهيم السابقة أن العوي

خالل  ة المالية والمصرفية منذ السبعينات وتطورتمولقد ظهرت الع و .1النظام المالي العالمي

  .2(0771إلى  0791)ة من شرين سنعة قد امتد خالل مولالتسعينات وكل ما يميز الع

كما يمكن اعتبارها أنها الناتج األساسي لعمليات التحرير المالي والمصرفي والتحول إلى ما 

يسمى باالنفتاح المالي والمصرفي، مما يؤدي إلى تكامل وارتباط األسواق المالية المحلية بالعالم 

ضاء على الحواجز أمام المنافسة الخارجي، من خالل إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال والق

الداخلية والخارجية، إضافة إلى إلغاء العراقيل أمام األنشطة المصرفية، من ثم أخذت تتدفق عبر 

 .مال أكثر ارتباطا وتكامالالالحدود لتصب في أسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق رأس 

  :3مالت التاليةتحرير المعا و المصرفية ة الماليةمولوتتضمن عملية الع 

  المعامالت المتعلقة باالستثمار في سوق األوراق المالية مثل األسهم والسندات واألوراق

 . االستثمارية والمشتقات

 الثروة العقارية أي المعامالت الخاصة بشراء أو بيع العقارات  ولالمعامالت المتعلقة بأص

 . التي تتم محليا أو في الخارج

 ئتمان التجاري والمالي والضمانات والكفاالت والتسهيالت المالية المعامالت الخاصة باال

 . التي تشمل التدفقات للداخل أو على التدفقات للخارج

  المعامالت المتعلقة بتحركات رؤوس األموال الشخصية وتشمل المعامالت الخاصة

 . الهدايا أو المنح أو التركات أو تسوية الديون القروض أو بالودائع أو

 مالت المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر وهي تشمل التحرر من القيود المفروضة المعا

لخارج، أو على تصفية االستثمار على االستثمار المباشر الوارد للداخل أو المتجه ل

 . وتحويالت األرباح عبر الحدود

  

                                                           
1
 - Ben Salha Oussama -  op-cit - p04. 

2
 - Charles Albert Michalet - Qu’est ce que la mondialisation ? 2004 -  1

er
 article publié sur le 

site :www.la – fac. org/ formationcitoyenne -   site visité le 12/05/2009. 
3

-الح المنظومة المصرفية الجزائرية الشلف حول إص لتقىم  -ث النظام المصرفي الجزائري تحدي  - عبد الحليم فضيلي ،كمال رزيق   -

 .243 /242ص  - 3001
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م عام ة المالية مفهومولالع": أن باسادو كوز، يوا، روغوفويرى كل من االقتصاديون 

أما االقتصادي  .1"يعني ارتفاع العالقات ما بين الدول من خالل انتقال رؤوس األموال فيما بينهم

إزالة  ،رفع القيود :2ة المالية ناتجة عن أربعة حقائق وعوامل متمثلة فيمولى أن العفير  باراديس

 . بفعل التكنولوجيا واالتصاالت إزالة الحواجز ،الوساطة

 : ة الماليةمولحدثت في ظل التحرير المالي والع الي أهم الوقائع التيويلخص الشكل المو

 (.العولمة المالية)مخطط يمثل ظاهرة التحرير المالي والمصرفي  : (60)رقم    الشكل

  

 

 

 

 

 

 

 

Source :Bruno Desgardins -  le nouvel environnement international, 

développement de l’entreprise -  édition Dundod – Paris -  1997-P10  

 . ة الماليةمولر المالي والمصرفي وعالقتهما بالعمراحل التحري:الفرع الثاني

لمصرفي والذي هناك العديد من التدخالت التي تسمح باستعراض مراحل التحرير المالي وا

  :3التالية المالية والمصرفية، وهذه المراحل هي كموليؤدي بدوره إلى الع

 

                                                           
1
 - Ben Salha Oussama : extrait tiré de l’article de (rogoff – wei – kose - passad )la globalisation 

financière, développement et volatilité dans les pays industrialisés -  conférence sur la globalisation et 

la pauvreté (NBER) – 2005 -  P05. 
2
 - Ghislain Paradis - Globalisation financière, quelques réflexions - note de présentation pour la 

conférence internationale sur le développement international- faculté d’Ottawa -  mars – 2000 - p1/2. 
3
-François Chesnais - la mondialisation financière : genèse, couts, et enjeux -  édition la découverte – 

Syros – 1996 -  p23/24. 

زيادة سرعة انتقال 

 المعلومات

 التحرير المالي و المصرفي

 (العولمة المالية )  

إلغاء القيود 

 والعراقيل

 تزايد التبادالت

الدولة كمنظم داخل 

 الحدود الوطنية 

انفتاح المؤسسات إلى خارج 

 الحدود الوطنية

 –منافسة إجتماعية 

 داخل المنطقةاقتصادية 

حدة المنافسة مابين 

 المؤسسات 
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 : مرحلة التدويل المالي والمصرفي غير المباشر -0

كما أنها مرحلة  0791ة المالية، وترجع إلى عام مولأول مرحلة من أجل التوجه إلى العهي 

، تتميز من جهة، بعامل السيطرة من طرف النظام المجزأة مشتركة ما بين األنظمة المالية والنقدية

، ومن جهة أخرى، بتدويل مالي (في الواليات المتحدة األمريكية خاصة)المالي ذو طابع إداري 

البنوك كانت المؤسسات المالية الوحيدة المسيطرة في هذه المرحلة سواء محليا أو دوليا، ف .محدود

الذي هو سوق ما بين البنوك، مما 1*دوالرد في هذه الفترة على سوق األورو ذلك ألنها كانت تعتم

بريتون وودز لمواجهة هذه األزمات وذلك من  نظام م إنشاءت مات مالية، لذاأدى إلى ظهور عدة أز

نتج عن ذلك عدم االستقرار المالي والمصرفي، ف" أسعار الصرف المرنة" ى بنظام خالل ما يسم

 . ة الماليةمولق الصرف هو أول سوق اتجه إلى العألن سو

 : لمصرفيمرحلة إلغاء القيود والتوجه إلى التحرير المالي وا -2

، ففي هذه 0780 – 0797ة المالية تعود إلى فترة ما بين موللة لالتجاه إلى العثاني مرح

ة النظام المالي والمصرفي والذي أصبح يتميز بحرية انتقال رؤوس مولالفترة ثم تحرير وع

، إضافة إلى إلغاء القيود والعراقيل (تحرير وانفتاح مالي ومصرفي)األموال من وإلى الخارج 

  .2المالية والنقدية مما أدى إلى اتساع األسواق المالية والنقدية في مرحلة الثمانيات

 : جعة وضم األسواق المالية الناشئةامرحلة تعميم المر -3

 : إلى غاية اآلن وقد تميزت بما يلي 0789امتدت هذه المرحلة من 

 واق المالية العالمية مما ضم العديد من االسواق الناشئة من أوائل التسعينات وربطها باألس

 . ة الماليةموللحدث الهام واألخير في مشوار العشكل ا

 تحرير أسواق المواد األولية وزيادة حجم التعامل فيها . 

  زيادة االرتباط بين األسواق المالية العالمية بمختلف أجنحتها حتى أصبحت تشبه السوق

 . بطها بشيكات التعامل العالميةالواحدة، وذلك باستعمال وسائل االتصال الحديثة ور

                                                           
*

1
دوالر فهي عبارة عن و وضع في بنوك خارج الواليات المتحدة، أما سوق األورودائع مقومة بالدوالر األمريكي ت هي: دوالر األورو -

 .ا بين هذه البنوكسوق م
2
لي حول تأثير العولمة في الجزائر الملتقي الدو -دول المختلفة، الجزائر و العولمة العولمة المالية وانعكاساتها على ال  - محفوظ جبار - 

 .41ص  - 3004  -قسنطينة  –جامعة منتوري   -
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  د إجراء بع 0789تحرير أسواق األسهم حيث كانت االنطالقة من بورصة لندن عام

تبعتها بقية البورصات العالمية بعد ذلك مما سمح بربطها اإلصالحات البريطانية، و

 . لمتها على غرار أسواق السنداتببعضها وعو

 ت العالمية، والتي كلفت االقتصاد العالمي آالف االنهيارات الضخمة التي شهدتها البورصا

 . الماليير من الدوالرات وإفالس الكثير من البنوك والمؤسسات المالية

 تشرت بسرعة فائقة في كافة أنحاءنة المالية فإن هذه الظاهرة قد امولومهما تكن مراحل الع

 . ة األدوات الماليةوينتظر أن يصبح االقتصاد العالمي مموال في قسط منه بواسط العالم

 : والجدول التالي يلخص أهم الوقائع التي حدثت خالل مراحل التحرير المالي والمصرفي
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 .أهم الوقائع التي حدثت خالل مراحل التحرير المالي و المصرفي: (60)رقم  الجدول

0606 –0606 0696 - 0691 0690 - 0661 0660 – 2660 

غير "تدويل مالي  -

لألنظمة " باشرم

 . المالية المجزئة

الواليات توجه  -

المتحدة األمريكية 

 . األسواق الماليةإلى 

تدويل سريع للبنوك  -

 . األمريكية

بداية أزمة الديون في  -

 . العالم الثالث

 . ظهور أسواق مشتقة -

التوجه إلى نظام  -

أسعار الصرف 

 . المرنة

انتهاء الضبط  -

والرقابة على 

القروض في الدول 

 . دمةالمتق

ظهور األسواق  -

  (.  األسهم)المشتقة 

توجه آني إلى مالية  -

السوق وإلى الترابط 

الداخلي لألسواق 

المحلية من خالل 

التحرير المالي 

 .   والمصرفي

تحرير رؤوس  -

 . األموال

 . تحرير أسعار الفائدة -

إلغاء الوساطة فيما  -

 . يخص السيولة

نمو سريع ألصول  -

صناديق المعاشات 

وصناديق 

 . شتراكاتاال

توسع سريع لمعظم  -

 . األسواق

سياسة نقدية جديدة -

لجذب االستثمارات 

 .   األجنبية

 تأكيد التواصل البيني -

(interconnexion)، 

تمديد قرارات التحكيم 

وادراج أسواق الدول 

 .  النامية

 إلغاء التقسيم وإلغاء القيود -

على األسواق منذ بداية 

0771 . 

 . نمو سريع لألسواق -

كبير في السياسة توسع  -

 . المالية المباشرة

نقاش حول مهام صندوق  -

النقد الدولي جراء أزمة 

 (. 0771)المكسيك 

نمو سريع لألسواق  -

 . المشتقة

تجزئة وتحرير المعامالت -

في مختلف األسواق خاصة 

 .      سوق السندات

 المنظمة العالمية إنشاء -

من  0771عام  للتجارة 

تنظيم العالقات أجل 

 . ةالدولي

استمرار نمو حجم  -

 من الصادرات الدولية

السلع والخدمات ما بين 

 . 0119و  0111

وعلى هذا األساس   - 

جم التدفقات ارتفع ح

  الدولية بنسبة قدرها

 0779في فترة % 9.0

 . 0119 إلى

 . تحرير أسواق األسهم  -

زيادة ارتباط األسواق   -

 .     العالمية فيما بينها

Source : François Chesnais – op-cit - P22  
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 . المصرفي التطور التاريخي للتحرير المالي و: لمطلب الثانيا

ة المالية الحالية جديدة نسبيا ولم يكن لها مثيل، لكن المتتبع موليعتقد البعض أن ظاهرة الع

والثورة ، يينلتاريخ النظام الرأسمالي يالحظ أنها تالزمت بنشوء وتطور هذا النظام مرورا بالتجار

الصناعية، والحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا، إال أن درجة التكامل بين األسواق المالية في 

فمستويات التكامل مرتفعة سواء من حيث تقارب مستوى  .1السابق لم تكن مثلما هي عليه اآلن

ع نظيرتها العالمية، تقارب معدالت الفائدة المحلية مد على االستثمارات المالية، أو معدالت العائ

كما ارتبطت أسواق المال المحلية بالعالم الخارجي، إضافة إلى اتساع مدى حرية حركة رأس 

لماضي البعيد أو حتى في ا العالمية المال عبر الحدود الوطنية مقارنة مع مسيرة السوق المالية

 . يبالقر

ها أحيانا بسبب لم تعطيمستمر، فقد ت بشكل لمالية لم تكن لتسيرة امولالطويلة للعإال أن المسيرة 

األزمات االقتصادية والنقدية وكذلك بسبب الحروب، كما أن سرعة انتقال األموال وحجم تدفقها، 

أي أن  ،وأدواتها المالية، ودرجة حرية حركتها تختلف أيضا في الراهن عما كانت عليه سابقا

مة المالية، ولوهذا هو أساس ظاهرة العل العجز، انسياب التيارات المالية بين دول الفائض ودو

ة مولولقد بلغت الع. يتزامن مع تاريخ النظام الرأسمالي نفسه ليس باألمر الجديد وإنما تاريخه

المالية درجة عالية بسبب تطور األسواق المالية، وارتفاع درجة التحرير ومستوى انتقال رؤوس 

ة المالية هو الثبات النسبي المرتفع مولالع وما كان يميز تلك المرحلة من .األموال عبر الدول

  .2ألسعار الصرف الذي أستند على قاعدة الذهب

األولى، واندفاع الحكومات لفرض  وعند تخلي العالم عن قاعدة الذهب بسبب الحرب العالمية

على رؤوس األموال وعلى أنظمة الصرف والتجارة الدولية، تفككت روابط أسواق المال قيود 

رفع هذه القيود تدريجيا مع انتهاء الحرب العالمية، واستعادت قاعدة الذهب مكانتها  تم ثم .الدولية

لتعيد لرؤوس األموال حريتها في الحركة عبر الحدود الوطنية ولتعود الروابط بين األسواق المالية 

لى كانت الدولية، لكن ما يجب اإلشارة إليه هنا أن عودة قاعدة الذهب بعد الحرب العالمية األو

 . عودة متواضعة ولم تكن بنفس القوة لفترة ما قبل الحرب

                                                           
1
استراتيجيات  ع االشارة للسوق المالي الكويتي،مالدول النامية  في على التنمية وأثرهاالمالية  األسواقة مولع  -ار أحمد منير النج  - 

 .8ص  - 3002مارس  43/ 42  -األردن  –- واإلبداعالعالمي الرابع للريادة  رمالمؤت - في مواجهة تحديات العولمة

    

2
 -Philippe d’Avisenet, Jean Pierre Petit - Economie internationale, la place des banques – édition 

dundod – 1999 – P94/95. 
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فرضت العديد من الحكومات قيودا متعددة على ( 0790 – 0701) الكبير وفي أزمة الكساد

فيف حدة الكساد، ولكبح حركة رؤوس األموال ما بين ركات رؤوس األموال كإحدى آليات تخح

 . يد لتفكيك الروابط فيما بينهااألسواق المالية الدولية مما أدى من جد

ودخول النظام النقدي الدولي حيز ( بريتن وودز)وبعد الحرب العالمية الثانية وتطبيق نظام 

ار الصرف، عادت حركات رؤوس األموال الدولية عالتنفيذ، ووضع ترتيبات محدودة ألس

 . لالنتعاش

ت بدأت مرحلة ف العمالوانتشار مرحلة تعويم أسعار صر( بريتن وودز)ومع نهاية عصر 

ففي بداية السبعينات من القرن العشرين شهدت الدول الصناعية  .ة الماليةمولجديدة من مسيرة الع

حيث ارتفعت معدالت البطالة مع معدالت " Stagflation"المتقدمة مرحلة الركود التضخمي 

ب الفوائض النفطية، التضخم في آن واحد، كما ظهرت عالميا مشكلة الفائض المالي العالمي بسب

و ( 0799/0791)الياباني واأللماني إلى حد ما، وارتفاع أسعار النفط مع صدمة  والفائض

سواء  من الدول مدفوعات الغالبية العظمى ، مما أدى إلى اختالل موازين(0797/0781)

اضح السلبي على ثر الوالرأسمالية وهذا بالطبع كان له األ وأالنامية، االشتراكية أنداك  وأالصناعية 

ة المالية هو التحرير المالي مولظهر من ينادي بمصطلح جديد في العو .ة الماليةمولمسيرة الع

والمصرفي والذي يهدف إلى إلغاء القيود والضوابط التي تحد من تحركات رؤوس األموال 

تخصيص القصيرة أو الطويلة األجل، وإعطاء السوق المالية الحرية في توزيع وإعادة توزيع و

وما ساعد على ذلك دون شك هو تعاظم ظاهرة  .الموارد المالية طبقا لقوانين العرض والطلب

 . الخ...التدويل المضطرد على جميع المستويات االنتاجية والتسويقية والتقنية واإلعالمية

ومن ناحية أخرى، ثم التطرق إلى مصطلح التحرير المالي والمصرفي في بداية السبعينات 

" Mc kinnon"كينون  كانت من خالل ما المجموعة األولىانيات من طرف مجموعتين، والثم

، ويعتبر "مدرسة الكبح المالي"عرفت باسم " الكبح المالي" من خالل  0799ام ع" Shaw"وشو 

هاذين االقتصاديين أن التحرير المالي والمصرفي أداة فعالة وسهلة من أجل تسارع النمو 

وهذه النظرية حظيت بقبول كبير من قبل المنظمات العالمية كالبنك  .الناميةاالقتصادي في الدول 

  العالمي وصندوق النقد الدولي من جهة، إضافة إلى قبول الدول النامية لها من جهة أخرى، حيث 
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إن التحرير التجاري والمالي والمصرفي يبقى اللعبة الوحيدة فيما يخص  ":ال ما كينونق

  .1"قتصادية الفعالةسياسات التنمية اال

  L’école Néo-structuralisteفكانت من خالل المدرسة التركيبيةأما المجموعة الثانية، 

فهذه . والتي أتت كرد فعل القتراحات ما كينون وشو 0789عام  "Taylor" بقيادة تايلور

 " Marchés financiers informels"لمدرسة تأخذ بعين االعتبار األسواق المالية غير الرسمية ا

 . ودورها الهام في تخصيص الموارد المالية

ومن ناحية أخرى، فقد حاولت المدرستين السابقتين جاهدة فهم ومعرفة، ما إذا كانت السياسات 

المتبعة من طرف الدول النامية من أجل بلوغ وتحقيق التحرير المالي والمصرفي قد أدت بها إلى 

 . زيادة نموها االقتصادي أم ال؟

 . المصرفي التحرير المالي و وأهداف مؤشرات، أسباب: مطلب الثالثال

 : المصرفي التحرير المالي ومؤشرات :الفرع األول

الخاص بتطور حجم المعامالت عبر الحدود في األسهم والسندات في الدول  :المؤشر األول

م والسندات كانت الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعامالت الخارجية في األسه

، أما في عام 0781من الناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول في عام % 01تمثل أقل من 

 01مليار دوالر من الناتج المحلي في الواليات المتحدة األمريكية، وحوالي  90،  فبلغت 0118

  .01182مليار دوالر في االتحاد األوروبي عام 

فإن اإلحصاءات تشير  ،3ل النقد األجنبي على الصعيد العالميالخاص بتطور تداو :المؤشر الثاني

مليار دوالر  70إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف األجنبي قد ارتفعت من 

 . 0117مليار دوالر في أفريل  011إلى حوالي  0118في 

 يقصد به رير حساب رأس المال والذية األسواق هو تحمولومن ناحية أخرى فإن جوهر ع

 . إلغاء الخطر على المعامالت في حساب رأس المال والحسابات المالية لميزان المدفوعات

                                                           
1
 -Baptiste Venet – libéralisation financière et développement économique -- une revue critique de la 

littérature, CREFED- CERPEM- université de paris IX Dauphine - Article tiré du site - 

www.dauphne.fr/eurisco/eur_wp/Nice2 - visite le 25/01/2010 - P2. 
2
 -Données tirées de l’article de – World Trade Dévelopment – 2009-P17 - extrait du site :www.wto.org 

- visité le 26 /01/2010. 
3
 –الطبعة األولى  –طاالس للدارسات و الترجمة  –ترجمة مطانيوس حبيب  –شكل إلى المشكالت تعولمة االقتصاد من ال -جاك أدا - 

 .481ص  –سوريا  –دمشق 

http://www.dauphne.fr/eurisco/eur_wp/Nice2%20-%20visite%20le%2025/01/2010
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 : أسباب التحرير المالي والمصرفي:الفرع الثاني

  : 1يمكن تلخيص أهم أسباب التحرير المالي والمصرفي في النقاط التالية

 برفع القيود من خالل عملية  رغبة السلطات المحلية في التخلص من األنشطة المكلفة وذلك

 . التدويل

  سعي الدولة إلى توفير شروط عادلة داخل المجتمع من أجل تجنب التمييز وعدم المساواة

 . بين األفراد

 المحلية واألجنبية التي تعمل في القطاع الخاص ضمن  المؤسسات التنسيق بين أنشطة

القطاع  قواعد لمؤسسات ضمنقواعد منافسة عالمية مختلفة، عن تلك التي تعمل فيها ا

 . العام

 2ارتفاع الديون الخارجية للدول مما أدى إلى تباطؤ النمو االقتصادي في هذه الدول.  

وتعتبر فرنسا وألمانيا أفضل مثال عن الدول التي استطاعت تحقيق نموذج التحرير المالي 

 . متكافئ بشكل متكامل ووالمصرفي 

 : المصرفي لي وأهداف التحرير الما:الفرع الثالث

وهي أهداف ساهمت في تطوير الظروف المالئمة لتحرير القطاع المالي والمصرفي، وتوفير 

 : 3األموال الالزمة والجو المناسب لزيادة االستثمار، وتتمثل في

 خلق عالقة بين أسواق المال المحلية واألجنبية من أجل جلب أموال لتمويل االستثمار . 

  واألجنبي لتمويل االقتصاد عن طريق رفع معدالت االستثمارتعبئة االدخار المحلي . 

  استعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير

 . لى المنظمة العالمية للتجارةجية خاصة مع دخول عدة دول نامية إالتجارة الخار

 الدولية، مما تمكنها من فتح مصادر  رفع فعالية األسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة

 . فرص استثمار جديدة ، و خلقاقتراض وتمويل أجنبية

                                                           
1
 -Bruno Desgardains - le nouvel environnement international de l’entreprise – édition Dundod - 1997- 

P48 . 
2
 - Michel Aglietta – la globalisation financière – édition  la découverte – CEPII – 2000 - P8. 

3
 .148ص  -مرجع سابق   -بن طلحة صليحة، معوشي بوعالم  - 
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  تحرير التحويالت الخارجية مثل تحويل العمالت األجنبية وحركة رؤوس األموال، خاصة

 . مع تغيرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة

 . المصرفي العوامل المؤدية للتحرير المالي و: المطلب الرابع

يؤكد الكثير من االقتصاديين على أن تسارع وتيرة عولمة األسواق المالية سيكون كبيرا في 

القرن الحادي والعشرين وبشكل أكبر مما كان عليه في الربع األخير من القرن العشرين لذلك البد 

دة عوامل ة المالية، والتي يمكن اجمالها بعمولامل المسببة لهذا التسارع في العمن التطرق إلى العو

 : أساسية هي كالتالي

 : تنامي الرأسمالية المالية -0

ة المالية أن تنمو وتتسارع بشكلها الراهن والمتوقع دون التنامي الموازي في موللم يكن للع

لقد نمت الرأسمالية المالية من خالل نمو وتطور الخدمات المالية بتركيبتها  .الرأسمالية المالية

لمصرفية، كالمصارف التجارية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، الهيكلية المصرفية وغير ا

 . الخ...وصناديق االستثمار، وصناديق التقاعد

ف، إذ تقوم بتوظيف األموال وليس كما أصبحت الرأسمالية المالية ذات طابع ريعي صر

إال أن  .نتاجيةاإلع أوراق مالية أكثر من ان تحقق أرباح في المشاريع ي، كما أنها تحقق رثمارهااست

ذلك يعكس بعدا خطيرا يتجلى في أن حركة رأس المال في األسواق المالية العالمية لم تعد ترتبط 

 . بحركة التجارة العالمية، بل أصبح لها كيانها وآلياتها ودورتها الخاصة بها

بما أطلق عليه تسمية  Druker" دروكر"وفي مجال تنامي الرأسمالية المالية فقد ربط 

ة مثل األسهم والسندات يوالذي تحركه رموز ومؤشرات الثروة العين ،1"قتصاد الرمزياال"

وغيرها من األوراق المالية، كما تحركه مؤشرات البورصات العالمية مثل النيكاي، والداوجونز، 

، ويتأثر بأية تغيرات تحدث في أسعار الفائدة، وأسعار الصرف األجنبي، وموازين ...والداكس

ت، ومعدالت البطالة، وتغيرات المستوى العام لألسعار، إضافة إلى أنه اقتصاد يتأثر المدفوعا

كثيرا بالشائعات والعوامل النفسية الناتجة عن بيانات وزارات المالية أو محافظي البنوك المركزية 

 . أو المسؤولين في الدولة

 

 

                                                           
1
 .23ص  –مرجع سابق  –العولمة واقتصاديات البنوك  -عبد المطلب عبد الحميد - 
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 : ظهور فائض نسبي كبير لرؤوس األموال -2

ات رؤوس األموال الدولية عكس في ضوء عولمة األسواق المالية إن النمو الهائل في تدفق

حجما كبيرا من المدخرات والفوائض المالية التي لم تستطع أسواقها الوطنية استعابتها مما أدى إلى 

 . البحث على فرص استثمارية خارجية

لي نفسه، كما الحدود الوطنية، تعتبر ظاهرة قديمة قدم النظام الرأسما خارج فظاهرة االستثمار

أن ظاهرة االستثمار المالي في األسواق المالية الخارجية كانت موجودة منذ أولى مراحل تطور 

جديد في الظاهرة حاليا، هو تزايد حجمها بشكل هائل وتنوع أدواتها الالنظام الرأسمالي، لكن ما هو 

واسعة نسبيا التي تتحرك بها ال المالية وكذلك االرتباط القوي بين األسواق المالية، واالستقاللية

رؤوس األموال للخارج كما أن زيادة تدفقات  .األموال بمعزل عن متطلبات حركة التجارة العالمية

ة المالية الحالية ما هي في حقيقة األمر سوى انعكاس التجاه معدالت الربح نحو مولفي إطار الع

حيث بلغ حجم رؤوس  .األموال ذهه االنخفاض والتدهور في األسواق الدولية التي تخرج منها

مليون دوالر من نسبة الناتج المحلي، وفي  011حوالي  0119األموال في الواليات المتحدة عام 

 .1مليون دوالر من نسبة الناتج المحلي 010.1بريطانيا في نفس العام حوالي 

 : وجود االبتكارات المالية الحديثة -3

ب ذات المالية الحديثة التي أخذت تجعدد من األدو بظهور ة المالية أيضامولط نمو العارتب

ألسواق المالية كاألسهم فإلى جانب األدوات المالية التقليدية المتداولة في ا .2العديد من المستثمرين

" Dérivatives"العديد من األدوات االستثمارية األخرى منها المشتقات  تفقد ظهر، والسندات

حيث  ،01173دوالر في جوان  ارملي 911لت قيمتها حوالي وقد وص التي تتعامل مع المستقبل

مليار  01وصلت قيمتها حوالي " )Swap"، ومن أدواتها 0118عن عام % 01زادت بنسبة 

 (. في الواليات المتحدة األمريكية 0117دوالر في جوان 

" Options"والخيارات " Collars"القاعدة  ،السقف ،المبادالت ،"Futures"والمستقبليات 

في الواليات المتحدة  0117ماليير دوالر في جوان  01حيث وصلت قيمتها حوالي )

الخ والمتبع لهذه األدوات يجد بوضوح تطورها عبر الزمن وبشكل سريع ملفت (...األمريكية

 . للنظر

                                                           
1
 -Données de 2007 tirées du site www.wto.org/Service.profile, visité le 26/01/2010. 

2
 . 43ص -مرجع سابق  -أحمد منير النجار  - 

3
 -Données tirées de l’article : Regular OTC dérivatives Marker statistics - 12 Novembre 2009 - P1 Du 

site :www.bis.org -  visité le 26/01/2010. 

http://www.wto.org/Service.profile
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ا من هذه األدوات االستثمارية الجديدة ظهر تحت ضغوط حدة المنافسة بين كما أن قسم

، وأدت إلى تسهيل وصول المستثمرين إلى األسواق المالية المختلفة وبسرعة المؤسسات المالية

كما أن لهذه األدوات أهمية بالغة من خالل الدور الذي لعبته في  .1فائقة، وتنويع محافظهم المالية

خارج البنوك لمالية مثل تحويالت الحكومة إلى إيجاد التقارب والتشابك بين مختلف األسواق ا

ألنها أحدثت تجانسا في شروط مختلف األسواق " Swap"بالعملة األجنبية خاصة بأداة والمقايضة 

 . الديون إمكانية تبادلالمالية بواسطة 

والشكل الموالي يبين نمو وتطور االبتكارات والتكنولوجيات ما بين دول العالم في سنوات 

 : التسعينات واأللفين

و  0666تكارات الحديثة ما بين دول العالم في فترة تطور التكنولوجيات واالب (:62)رقم  الشكل

 مليون دوالر: الوحدة                                                                      2666
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  (www.worldbank.org) 0117معطيات من البنك العالمي : صدرالم

نه منذ بداية عمليات التحرير المالي والمصرفي في سنوات التسعينات، أ يالحظ في البيان

كنتيجة لتشكيل المنظمة العالمية للتجارة، ورفع القيود بين الدول، زاد مستوى االبتكارات وزاد 

مليون  711111من  حيث ارتفع هذا المستوى ،المتبادلة بين دول العالم تانتقال التكنولوجيا

                                                           
1
-مصر  –عبدين  –الطبعة األولى  –مؤسسة طابا  - العولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس المال –شذا جمال الخطيب  - 

 .42ص – 3003

http://www.worldbank.org/
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ت األلفين، وال يزال هذا امليون دوالر في سنو 0011111دوالر في التسعينات، إلى أكثر من 

 . االرتفاع مستمرا إلى حد اآلن

 : التقدم التقني -4

ارها هو ة انتشعة المالية وظهور االبتكارات المالية الحديثة وسرمولمما ساعد على نمو الع

 Informationوالمعلومات  Communicationاالتصاالت ل التقدم التقني خاصة في حق

مليون دوالر من الناتج  1788بلغت قيمت االتصاالت في الواليات المتحدة األمريكية حوالي )

، حيث ثم (مليون دوالر من الناتج المحلي 07798أما في االتحاد األوروبي، فبلغت  ،1المحلي

اق الوطنية المالية المختلفة، وانخفضت تكلفة تجاوز عقبة حواجز الزمان والمكان بين األسو

سوق ادة سرعة حركة رؤوس األموال من بأنواعها مما كان له انعكاسا إيجابيا على زياالتصاالت 

المعلومات الحديثة أصبح من السهل جدا معرفة  االتصاالت و فمن خالل شبكة تقنية .ألخرى

، والمقارنة بينها واتخاذ القرارات المناسبة سعار في عشرات األسواق المالية العالميةاألحركة 

 . لعمليات البيع والشراء وذلك في ثوان معدودة

 : تشار التحرير المالي الوطني والدولينا -1

إن زيادة حركة رؤوس األموال عبر الحدود الوطنية، وبين سوق وآخر تؤثر أيضا على 

ه حتى يكتب للتحرير المالي الوطني إال أن .(الدولي)الداخلي والخارجي ت التحرير المالي عمليا

النجاح، يجب خلق منخ مناسب من تحقيق استقرار اقتصادي، والتصدي لمشكلة التضخم، والدولي 

وخفض عجز الموازنة العامة للدولة لحدود معقولة، وإصالح سوق الصرف األجنبي، وتقوية 

، وتطوير أسواق األوراق الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، وتكوين احتياطات دولية كافية

المالية، وخفض عجز ميزان المدفوعات للتحكم في حجم المديونية الخارجية، واتخاذ التدابير 

 . الحكومية المناسبة للرقابة االحترازية، وكذلك توفير اإلطار القانوني لما سبق

لمتعلق وما يجب اإلشارة إليه هنا دور التوسع الكبير الذي حدث في العديد من الدول وا

يل األسواق المالية ة للمستثمرين األجانب لدفعهم لتفضعديد مزايا باإلعفاءات الضريبية، ومنح

 . الخارجية التي منحت هذه االمتيازات عن أسواق بلدانهم األصلية

 

 

                                                           
1
 - Données de 2007 tirées du site www.wto.org/Service Profile-visité le 26/01/2010. 

http://www.wto.org/Service


 على تحرير الخدمات المالية و المصرفية (GATS)نطاق تطبيق اتفاقية          لثالثالفصل ا

125 

 

 : اتساع سوق السندات -0

لمالية إلى ة األسواق امولتداولة، كما يعود تسارع عاألدوات المالية الم أهم تعتبر السندات أحد

النمو الكبير في إصدار السندات وتداولها في تلك األسواق، وخاصة السندات الحكومية التي تعتبر 

حيث صدرت  0799عام سندات إلى وترجع بدايات نمو سوق ال .عموما السندات أساس سوق

ع معدالت لكن ارتفا .مليار دوالر وقد وافق ذلك ارتفاع أسعار النفط عالميا 9,8 سندات بما قيمته

التضخم عالميا من أواسط السبعينات وحتى أواسط الثمانيات من القرن العشرين قد أعاق كثيرا نمو 

مما شكل عقبة  ،إصدار السندات، حيث أصبحت معدالت الفائدة الحقيقية عليها سالبة بسبب التضخم

مع انخفاض معدالت إال أنه  .أمام االستثمار في أوراق مالية طويلة األجل بمعدالت فائدة ثابتة

التضخم، خاصة في الدول الصناعية المتقدمة، فقد ارتفعت من جديد االصدارات على المستوى 

الدولي وبمعدالت متفاوتة بين الدول، واستمر االرتفاع بل االنفجار في سوق السندات في عقد 

 .1التسعينات من القرن العشرين

  

 . المصرفي مالي واألسس التنظيمية للتحرير ال: المبحث الثاني

بعد تطرقنا إلى األسس النظرية للتحرير المالي و المصرفي، كان من األجدر علينا وقبل التطرق 

إلى التنظيم القانوني لهذا التحرير من خالل االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، التعريف باألسس 

، مزايا إجراءات، شروط، مبادئ و هذا يكون من خالل بيان.التنظيمية للتحرير المالي و المصرفي

يجابية لهذا التحرير اإلسلبية و النتائج الالتحرير المالي و المصرفي، ثم إبراز كل من وعيوب هذا 

  .على المستويين المحلي و الدولي

 . ركائزه شروط التحرير المالي والمصرفي و: المطلب األول

 . المصرفي شروط التحرير المالي و: الفرع األول

اسية يحددها مؤيدو التحرير المالي والمصرفي ومن بينهم االقتصادي أربعة شروط أس هناك

(Fry 0779 )وتتمثل هذه الشروط في ،2إلنجاح هذه السياسة : 

 

                                                           
1
 .43ص  -مرجع سابق  – أحمد منير النجار  - 

2
 .148ص  –سابق  جعرم -معوشي بوعالم بن طلحة صليحة، - 
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  :توافر االستقرار االقتصادي العام -0

ركائز االستقرار االقتصادي العام هو وجود معدل تضخم منخفض، ألن ارتفاعه من أهم 

االقتصاد، مما خفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي خسارة كبيرة في يؤدي إلى ان

 .يعرقل النمو االقتصادي، ويساهم في إضعاف النظام المصرفي، والتأثير على التحرير المصرفي

ومن أجل تحقيق االستقرار االقتصادي العام، يجب اتخاذ عدة إجراءات وقائية وعالجية تمكن من 

 : و هي  ين السياسات االقتصادية وسياسة التحرير المصرفيالتنسيق ب

 ا جراءات الوقائية : 

هي عادة إجراءات تتخذ قبل وقوع األزمات المصرفية، بتصميم هياكل قانونية وتنظيمية للحد 

عين، تصحب هذه اإلجراءات رقابة حكومية على النظام من المخاطر المالية وحماية المود

 . رقابة محاسبية خارجية، كما تتابع إدارة البنوك وتمنعها من التدليس يضمن وجودوالمصرفي، 

 ا جراءات العالجية : 

، وتكون على شكل تأمين الودائع، إذ صرفيةات تتخذ بعد حدوث األزمات المهي عادة إجراء

تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين، وحقوق الملكية 

لتوفير السيولة النقدية، والقيام  اإلقراضتدخل البنك المركزي عن طريق حكومية، كما يال

بإجراءات التصفية وتكون اإلجراءات العالجية عندما ترى السلطات النقدية أن االعتراف بوجود 

 . خسائر كبيرة لها تأثيرات سلبية غير مقبولة سياسيا

من تطبيق وتنفيذ سياسة التحرير المصرفي، كما من أجل القيام باإلصالح المصرفي، ال بد و 

 عيشترط توفر االستقرار االقتصادي العام، المتمثل في استقرار األسعار، وتقليل من مدى رف

. معدالت الفائدة، والتحكم في معدل التضخم الذي يضخم من الديون، ويؤثر على النظام المالي

لتحكم في تكلفة التمويل في المستقبل،ويرفع من ويزيد االستقرار االقتصادي من يقين البنك في ا

 .قيمتها في القيام بمشروعات طويلة المدى

  :توافر المعلومات والتنسيق بينها -2

تختلف المعلومات عن السلع االستهالكية، فاألولى ال تستهلك باالستعمال عكس الثانية وكذلك 

معلومات تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات ويقصد بال .األولى لها فوائد عامة وللثانية فوائد خاصة

المالية لصالح المودعين والمستثمرين، ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على 

 . تحديد مخاطر االستثمار والعائد المتوقع
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من  ةينطوي التنسيق بين المعلومات على تحديد العالقة بين معدل الفائدة ودرجة المخاطر

و التحرير المصرفي ديمن جهة أخرى، حيث يرى مؤ المتوقعة عدل الفائدة واألرباحمو بين جهة، 

في حالة زيادة معدل الفائدة هي األكثر عائدا، والعكس صحيح،  ةاألكبر مخاطرأن المشروعات 

 . ألنها تعوض معدل الفائدة

عات كما ينطوي على عدم التنسيق بين المعلومات، صعوبة تمييز المقترضين بين المشرو

الفاشلة والمشروعات الناجحة، ورفع تكلفة الحصول على المعلومات، ولهذا يرى منتقدو سياسة 

التحرير المصرفي ضرورة التدخل الحكومي، إللزام الجهات المعنية على توفير المعلومات، 

بإصدار لوائح، او فرض ضرائب، أو تقديم إعانات لتفادي ارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات، 

 . إلخفاق، وبالتالي تحقيق المصلحة العامةل عرضة ل األسواق الماليةعلتي تجا

  :لترتيب في مراحل التحرير المصرفيإتباع التسلسل وا -3

الحقيقي  ن تبدأ من المستوى المحلي بقطاعيهإن تطبيق سياسة التحرير المصرفي، يجب أ

 : والمالي، بحيث

 لسوق، وفرض ضرائب مباشرة حرك وفق قوى ايتم فيه ترك األسعار تت :القطاع الحقيقي

غير مباشرة، وبطريقة عقالنية على المؤسسات، ورفع الدعم على األسعار، وتطبيق و 

 . سياسة الخوصصة

 يتم فيه عدم وضع رقابة وقيود على تدفق وانتقال رؤوس  :القطاع المالي والمصرفي

 . األموال في التجارة الخارجية في المدى القصير

  :حيثبإلى المستوى الخارجي بقطاعيه الحقيقي والمالي،  ثم ينتقل

 يتم فيه رفع القيود المفروضة على التجارة الخارجية والسماح للتحويالت  :القطاع الحقيقي

 . المالية لخدمة أغراض التجارة الخارجية

 رفع الرقابة على تدفق وانتقال رؤوس األموال في  يتم فيه:القطاع المالي والمصرفي

 . رة الخارجية في المدى القصيرالتجا

  :شراف الحرر على األسواق الماليةا  -4

 شرافيةر المصرفي، حيث تحدد الوكاالت اإليخص التدخل الحكومي إنجاح سياسة التحري

ن الشفافية وتحليل والمشرفون على وجه الخصوص أدوار كل من المدير ومدراء األعمال، لضما
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ر المراجعين الخارجين في إعداد التقارير الموضحة للمخاطر التي أدواو كذلك ، ملةتحالمخاطر الم

 . المصرفية رض لها المؤسسات المالية وعتت

ب عن طريق االهتمام مؤسسات المالية، إلى مكافحة التسيويهدف اإلشراف الحذر على ال

ظيمي باألوضاع المالية، والهيكل التن االهتمامبمواجهة األخطار، وضمان الشفافية عن طريق 

اتجاه واإلداري للمؤسسات المالية، واالستقالل الذاتي عن طريق تعويض المشرفين بسلطات أقوى 

كما تساهم هيئات اإلشراف على المؤسسات المالية على تنفيذ اإلشراف،  .المؤسسات المالية

 . وتسهيل تدفق المعلومات، والتنسيق بين أنشطة إصدار القرار، ومتابعة تنفيذه

، في التأكيد على مفهوم اإلشراف الحذر، 0791لجنة بازل التي تأسست سنة لقد ساهمت 

والموحد على مجموعة البنوك الدولية، التي يجب أن تكون راضية على سالمة البنك، ليس لوحده، 

 . إجمالي فحص ولكن في إطار

 :بة صارمة على القطاعات العموميةرقا -1

تضي إلغاء كل أنواع التدخالت في القطاع حيث أن عملية التحرير المالي والمصرفي تق

 . المصرفي من أجل تمويل العجز المالي للدولة

 :االنضباط المالي -0

بسبب تمويل  تضخميةاالنضباط المالي يضمن تخفيض الديون الحكومية لمواجهة الضغوط ال

 . العجز في الموازنة

 : المصرفي ركائز التحرير المالي و :الثانيالفرع 

، خمسة Shawو  Mc Kinnon، الذي تمم أعمال FRY (0779)قتصادي اشتراط اال

  :1ركائز لنجاح أي تحرير مالي ومصرفي، وتتمثل هذه الركائز في

 إطار قانوني مالئم من أجل مراقبة البنوك التجارية . 

 مستوى مقبول فيما يخص األسعار . 

 مستوى مقبول من الدين لتجنب األزمات التضخمية . 

 ئم بين البنوك التجاريةجو منافسة مال . 

                                                           
1
الدولي حول السياسات االقتصادية في  ىالملتق –التحرير المالي و البنكي و التنمية االقتصادية  - فتحي بلدغم ، محمد بن بوزيان - 

 .1ص - 3001ديسمبر  20/ 34 –جامعة تلمسان  –الواقع و األفاق  -الجزائر
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 عادل نظام ضريبي محكم و . 

 مبادئ و إجراءات التحرير المالي و المصرفي: المطلب الثاني

 : المصرفي مبادئ التحرير المالي و -0

  :1تقوم عملية التحرير المالي والمصرفي على مبدأين

االدخار واالستثمار عن باستعمال القروض المصرفية، بالتوفيق بين  عتمويل المشاري :المبدأ األول

 . طريق معدالت الفائدة، برفعها لالدخار وخفضها لالستثمار

تحديد سعر الفائدة في السوق بااللتقاء بين عرض األموال والطلب عليها لالستثمار،  :المبدأ الثاني

عن طريق المالءمة بين االستهالك واالنفاق االستثماري، وعليه زيادة األموال الموجهة للقروض 

 . يؤدي إلى زيادة االستثمار، وبالتالي زيادة النمو االقتصادي

 : إجراءات التحرير المالي والمصرفي -2

تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد إلى آخر حسب األهداف المحددة للسياسة 

أو لتحسين السياسة النقدية، أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي، : العامة، فهي إما إجراءات

 .لتحسين البنية األساسية وتطوير األسواق المالية، أو لدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي

  :2في النقاط التاليةعلى العموم يمكن تلخيص هذه اإلجراءات و 

 إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها . 

 المطبقة على بنوك معينة كالسقوف االئتمانية واالحتياطي القانوني إلغاء القواعد اإلدارية . 

 زيادة استقاللية المؤسسات المالية . 

 التقليل من تدخل الدولة في منح االئتمان وتخفيض القيود المباشرة عليها . 

 إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة وتحويلها للقطاع الخاص . 

 مام للسوق واالنسحاب منهتقليل الحواجز أمام االنض . 

 تحسين درجة الشفافية في المعامالت مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين . 

 إطالق الرسوم والعموالت . 

                                                           
1
 .144ص –سابق  جعرم –بوعالم  يمعوش، بن طلحة صليحة  - 

2
لمي الدولي حول األزمة المالية الع الملتقى –زمات المالية و التعثر المصرفي دور التحرير المالي في األ  -حريري عبد الغني  - 

 . 2ص  - 3004أكتوبر  34 / 30 -معة سطيف جا -االقتصادية الدولية و الحوكمة العلمية 
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 إعادة تكوين رأس المال المصرفي . 

 الحد من االعتمادات للقطاعات األخرى : زاميةتتحرير االعتمادات واالحتياطات اإلل

 . وتوجيه االئتمان

  المصرفي مزايا وعيوب التحرير المالي و: مطلب الثالثال

 :و فوائده المصرفي مزايا التحرير المالي و:الفرع األول

 :مزايا التحرير المالي و المصرفي -0

ة المالية، كان على البنوك تحرير نشاطاتها وخدماتها، لترك مولفي ظل اتساع مظاهر الع

 : من الخارج، ومن مزايا التحرير المصرفيالمبادرة لوجود رؤوس أموال جديدة آتية 

 إعطاء فرصة للبنوك لتحسين أدائها وتسييرها، خاصة في ظل المنافسة الشديدة، حيث 

تصبح قادرة على مواجهة طلبات المستثمرين، والعمل على جلب أكبر عدد من المدخرين، 

 . عندما يتحكم في أسعار الفائدة والعموالت

 طورة في مجال اإلدارة، باالعتماد على الكفاءات المالية تكنولوجيا مت جلب إمكانية

 . المحلية والمصرفية األجنبية و

  ،ترك المبادرة لقوى سوق العمل، وبالتالي القضاء على البنوك غير قادرة على التحسين

 . باستعمال عمليات االندماج المصرفي

 رفية، وبالتالي ات المصرفع مستوى التعامل مع الزبائن، وجلبهم بتقديم لهم أحسن الخدم

 . لتمويل االستثمار ألنه أقل تكلفةاالعتماد على االدخار المحلي واألجنبي 

 قيمة العائد  عزيادة حجم المعامالت يخفض مخاطر السوق والقرض، عن طريق رف

 . لألموال المستثمرة، عندما تكون هناك حرية وسرعة في عملية اتخاذ القرارات

 نبية المباشرة وغير المباشرةزيادة االستثمارات األج . 

 تعزيز العمق المالي وتطوير األسواق المالية على المدى البعيد . 

 تعزيز العالقة بين األسواق المالية والنمو االقتصادي للدولة . 

 تدعيم الدول بأنظمة مناسبة للرقابة والتنظيم على المستوى الوطني . 
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 وخلق بيئة. صةرنامج واسع للخوصإجراء التحرير المالي والمصرفي، المصحوب بب 

مناسبة لنشاط القطاع الخاص، يسمح باجتذاب تدفقات كبيرة من رؤوس األموال التي 

 . يحتفظ بها المقيمون في الخارج، أي الحد من ظاهرة تهريب رأس المال إلى الخارج

 1جاريارتباط الخدمات المالية باالقتصاد الكلي والتنظيم والرقابة المالية والنظام الت.  

 ة المالية مولن خالل ما توفره العإمكانية وصول البلدان النامية إلى أسواق المال الدولية م

 . من قابلية التحويل للحساب الجاري ولحساب رأس المال

 سواق المال العالميةاقتحام أفضل أل . 

 2تنويع وتطوير األدوات المصرفية، وتطوير أنظمة العمل في مجال الخدمات.  

  ة مولجاح العتدفق رؤوس األموال األجنبية إلى داخل البلدان النامية كانعكاس لنزيادة

المالية والتحرر المالي، سوف يؤدي إلى انخفاض في أسعار الفائدة على المستوى المحلي، 

  .3مما يشجع المستثمرين على االقتراض وفتح مشاريع جديدة

 حسين وسائل الرقابة وتعزيز ضغط لتحسين شفافية وانسياب المعلومات إضافة إلى ت

 . المنافسة بين البنوك

 تطوير مستوى الخدمات المالية وتحسين نوعيتها واتباع أساليب حديثة في اإلدارة . 

  تحرير القطاع المالي والمصرفي وانفتاحه على الشراكة والمنافسة األجنبية يسمح

  .4التحرير واالنفتاحباالستفادة من التطور والتكنولوجيا، إضافة إلى تخفيض تكاليف 

  إن وجود بنوك أجنبية قوية محليا سيساهم في الحد من هروب رؤوس األموال في حالة

 . اندالع األزمات

 تسعير الخدمات المالية بشكل يتماشى مع األسعار الدولية لهذه الخدمات . 

                                                           
1
دراسة نظرية و ميدانية للبنوك الجزائرية خالل الفترة  –قياس الكفاءة المصرفية في المؤسسة االقتصادية  –قريشي محمد الجموعي  - 

 .13ص   -3003 -جامعة الجزائر – أطروحة لنيل دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية - 3002- 4441
2
 .224ص  - 3003 - المكتب العربي الحديث -عالمية تجارة القرن الحادي عشر -ير محمد عبد العزيزسم - 

3
أطروحة لنيل دكتوراه دولة في  -حالة دول المغرب العربي ة،يورو متوسطتحليلية لواقع وأفاق الشراكة األ دراسة  - شريط عابد - 

 .24،30ص  – 3001 - جامعة الجزائر – العلوم االقتصادية

4
- OMC -  la libéralisation des services financiers  - rapport N° 05 -2335 Présenté par quelques pays (UE, 

Australie, Oman, Suisse, Panama, japon…..) pour le conseil de l’OMC  – 8 Juin - 2005 – P01. 



 على تحرير الخدمات المالية و المصرفية (GATS)نطاق تطبيق اتفاقية          لثالثالفصل ا

132 

 

  التحرير المالي والمصرفي يسهل على الدول الحصول على القروض سواء بطريقة

 (. بانخفاض تكاليف القروض)أو بطريقة غير مباشرة ( بفعل عملية التحرير) مباشرة

 استقرار جعل قطاع الخدمات المالية والمصرفية أكثر فعالية و . 

 تعميق االستفادة من اقتصاديات الحجم من خالل تزايد عمليات االندماج المصرفي، و

 . ةصمنافسة من عمليات الخوصال

 1صرفية كلما اشتدت درجات المنافسة واالندماج المصرفيتخفيض تكاليف الخدمات الم.  

  توفير المزيد من الخدمات المصرفية للعمالء وتحسين جودتها من أجل رفع مستوى

 . التعامل معهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة والتمويلية

  التخفيض من مخاطر السوق وتعميق وتوسيع األسواق المالية من خالل حجم المعامالت

 . الخدمات ومجال

  تحسن السياسة النقدية، بحيث أن تحرير القطاع المصرفي وضع ضغطا على الحكومات

الخدمات المصرفية فهو يعيد  أما تحرير التجارة في. لتبني سياسات نقدية مقبولة ومناسبة

تخصيص الموارد المالية من خالل تقليل التدخل الحكومي المباشر، بحيث يحدث في 

فاءة في توظيف تلك الموارد بأقل مخاطر ممكنة، ومن ثم يؤدي تحرير النهاية تحقيق الك

تجارة الخدمات إلى تحسين تخصيص الموارد المالية، وزيادة العائد على االستثمار، 

مو والتحفيز على تجميع المدخرات وزيادة االستثمارات، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الن

  .2قتصادية أكثر كفاءة وفعاليةوسياسة ا االقتصادي من خالل سياسة نقدية

 السريعة  ختراعاتدارية واالتحرير تجارة الخدمات تسمح بنقل التكنولوجيا، المهارات اإل

  .3إضافة إلى ارتفاع العمالة وتخفيض أسعار الفائدة والرسوم المصرفية

 له ة المالية بما يحممولفية والمالية يؤدي إلى تعميق العإن تحرير تجارة الخدمات المصر

ذلك من مزايا، والتعامل على أساس الكفاءة والتخصيص الكفء للموارد، والتحفيز الدائم 

ة المالية من مخاطر، ألن إدارة البنوك في ظل تحرير تجارة ملمواجهة ما تحمله العول

                                                           
1

 .412ص  -مية، مرجع سابقالجات وأليات منظمة التجارة العال -عبد المطلب عبد الحميد -

 .413ص  –السابقمرجع ال - 2

مصرف قطر  - إدارة السياسات االقتصادية ،( 3004 – 42)س على تنافسية البنوك القطرية تأثير اتفاقية الجات -شحادة قندح  عدلي - 3

  .34 / 33ص - 3002 - المركزي
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الخدمات المصرفية تقتضي رفع القيود على تلك التجارة بأنظمة مناسبة للرقابة والتنظيم 

 . محليعلى المستوى ال

 : فوائد التحرير المالي والمصرفي -2

 : هناك ستة فوائد لتحرير الخدمات المالية والمصرفية، وتكمن هذه الفوائد فيما يلي

 تعتبر البنية التحتية الفعالة للخدمات شرط مسبق للنمو االقتصادي  :األداء االقتصادي

 والتأمين، والمواصالت وتوفر الخدمات مثل االتصاالت السلكية والالسلكية، والبنوك،

  .1مهمة لجميع القطاعات إستراتيجية مدخالت 

 عارا منخفضة، هناك دليل قوي في الخدمات على أن التحرير يوفر أس :ادخارات المستهلك

كما يساعد على تحسين شروط اإلمداد العديد  .لمستهلكينلأوسع  ةوجودة أفضل، وتشكيل

 . من المنتجات األخرى

 لدخول إلى الخدمات المتميزة المصدرين والمنتجين في الدول النامية على يساعد ا :التنمية

استغالل قوتهم التنافسية، كما استطاعت بعض الدول النامية أيضا باالستناد إلى االستثمار 

  .2األجنبي والخبرة، التقدم في أسواق الخدمات الدولية

 حررة انتاجا أضخم وابتكارات شهدت الدول ذات أسواق الخدمات المت :االبتكارات السريعة

 . عملية خاصة لتطور شبكة اإلنترنت، انطالقا من الواليات المتحدة إلى باقي دول العالم

 تعادل التزامات الدولة لجدول خدمات منظمة التجارة العالمية  :الشفافية األكبر والتوقعات

روف المستقرة، و ضمانا قانونيا ملزما يسمح للشركات األجنبية بتزويد خدمتهم تحت الظ

هذا يعطي كل من يملك حصة في القطاع فكرة واضحة لقواعد اللعبة، حتى يصبحوا 

 . قادرين للتخطيط للمستقبل

 تساعد التزامات الخدمات في منظمة التجارة العالمية على تشجيع  :نقل التكنولوجيا

 اتهته وتقنيويساعد هذا االستثمار المباشر بمهارا( IDE)االستثمار األجنبي المباشر 

الجديدة التي تكتسب ضمن اقتصاد أوسع بطرق مختلفة إلى تطوير عدة قطاعات من بينها 

 . قطاع الخدمات عن طريق انتقال التكنولوجيا ما بين الدول

                                                           
1
شركة أبو غزالة للترجمة  -الحقيقة و الخيال ( GATS)حرير تجارة الخدمات حول االتفاقية العامة لت تقرير – منظمة التجارة العالمية - 

 . 3004ماي  2 يوم الزيارة - (www.tagi.com)نترنيت مستخرج  من موقع األ – 04ص  4444 –عمان  -و التوزيع و النشر
2
 .04ص  –مرجع سابق - الحقيقة والخيال( GATS)قية العامة لتحرير تجارة الخدمات حول  االتفا تقرير - منظمة التجارة العالمية - 

http://www.tagi.com/
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 : التحرير المالي والمصرفي عيوب:الفرع الثاني

 : في العيوبمثل هذه تت و و المصرفي، التي تفرزها عملية التحرير المالي العيوبهناك عددا من 

  سهولة التعرض ألزمات مالية بسبب انفتاح االقتصاد على االقتصاديات األخرى، فإذا

حصلت أزمات مالية في دول مجاورة قد ينتقل أثر هذه األزمة إلى االقتصاد الوطني 

األزمة التي تعرضت لها تايلند عام ) 1بسبب تكامل االقتصاديات في ظل التحرير المالي

واليات المتحدة ، وأزمة الرهن العقاري في ال0110أزمة األرجنتين عام ، 0779

 (. 0118األمريكية عام 

 حدوث هروب لرؤوس األموال واالستثمارات المحلية بسبب انخفاض في معدل  إمكانية

عندما انخفضت العملة التايلندية مما أدى  0779ما حدث في تايلند عام )العائد 

 (. إخراج أموالهم من البلدبالمستثمرين الجانب إلى 

  زيادة في )زيادة تدفق رؤوس األموال إلى االقتصاد الوطني يؤدي إلى حدوث تضخم

ويؤدي إلى حدوث اختالل بأسعار الفائدة والصرف والذي قد يؤدي إلى ( عرض النقد

 . حدوث أزمة اقتصادية

 لتكافؤ من ناحية عدم قدرة البلدان النامية على منافسة البلدان الصناعية بسبب عدم ا

 .الخبرات والموارد المالية والتقنيات

  انخفاض في سيادة الدولة بسبب أن التحرير المالي قائم على أساس انسحاب الدولة من

  .2بعض المظاهر االقتصادية

 أسواق القروض في معظم الدول النامية مقسمة . 

 سيطرة واحتكار من قبل المؤسسات المالية . 

 لقواعد المؤسساتية مع الرقابة والتنظيمعدم كفاءة وتوافق ا . 

  فالمستثمر األجنبي يفضل : وخروج رؤوس األموال بشكل مفاجئ وجود رؤوس األموال

استثمار أمواله والمضاربة بها في اقتصاديات مستقرة اقتصاديا وسياسيا وتحقق له أعلى 

                                                           
1
 يرسالة ماجيستير ف –اثر التحرير المالي على عوائد األسهم وحجم تداول اسهم قطاع البنوك في األردن  –حمزة عدنان العسلي  - 

 .20ص  – 3003–جامعة البيت  –إدارة األعمال 

 .442ص  –3002 –القاهرة  –دار الغرب للطباعة و النشر و التوزيع  –قضايا اقتصادية معاصرة  -سيسيصالح الدين محسن ال - 2
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نتيجة حدوث  0779أفضل مثال إخراج المستثمرين ألموالهم من تايلند عام ) 1عائد ممكن

 (.األزمة التي أدت إلى انخفاض العملة التايلندية

  :و الشكل الموالي يبين مزايا و عيوب التحرير المالي و المصرفي بشكل مختصر

 .مزايا وعيوب التحرير المالي و المصرفي(: 63) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

Source :Oussama Ben Salha, Tarek Bouazizi et Chaker Aloui -

libéralisation financière - crises bancaires et croissance 

économique - Cas des pays Sud de la Méditerranée - Colloque 

international de l’OMC sur l’Ouverture et l’émergence en 

méditerranée les 17/18 octobre 2008- Maroc - p09. 

 . المصرفي التحرير المالي ونتائج : المطلب الرابع

يجب اإلشارة إلى أن عملية التحرير المالي والمصرفي تسمح من جهة بالحصول على مداخيل 

، ومن جهة أخرى تؤدي إلى حدوث أزمات مالية ومصرفية خطيرة (نتائج إيجابية)كثيرة وعديدة 

 : ، يمكن إدراج هذه النتائج في النقاط التالية(نتائج سلبية)

 النتائج ا يجابية:ولالفرع األ

 : وتتمثل هذه النتائج فيما يلي

                                                           
1 - Philipe D’Avisenet – op-cit -  p103. 

 التحرير المالي و المصرفي

 :الشروط السابقة

 يعلى صعيد االقتصاد الكل. 

 على صعيد مؤسساتي 

 التعرض  إفراط كبير للبنوك في

 للمخاطر

  إتباع سلوك المضاربة من طرف

 .البنوك

 نمو اقتصادي أكبر  فيةالمصر أكثر هشاشة و التعرض لألزمات
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 ة المالية والمصرفية أهم ناتج لعملية التحرير مولتعتبر الع :ة المالية والمصرفيةمولظهور الع

 هاالمالي والمصرفي وقد ظهرت نتيجة تحرير األسواق المالية في كل دول العالم، ومن بين

يود على التدفقات المالية في ظل اتفاقية تحرير تجارة الدول النامية، التي قامت بإلغاء الق

               (.    GATS)الخدمات المالية والمصرفية 

 إن تحرير أسواق  :التحرير المالي والمصرفي سمح بنجاعة وكفاءة كبيرة لالدخار العالمي

التوظيف  رؤوس األموال يسمح بالتوزيع األمثل للموارد، وهذا راجع إلى توسيع نطاق وسائل

والتمويل، مما يسمح بسيولة أكبر في األسواق إضافة إلى سرعة إيصال المعلومات، تحديد 

 . ار الموجودات والتقليل من تكاليف التوظيفعأس

 من خالل نظرية  :التحرير المالي والمصرفي يسمح بتوزيع مرتفع في الموجودات الدولية

لى أن الحصول على محفظة أوراق متنوعة والتي تنص ع( لتوين وماركوفيتر)تسيير المحفظة 

يشكل أفضل استراتيجية للحصول على أكبر المداخيل وتحمل أقل األخطار، فمن الطبيعي 

القول أنه من جهة، التنويع الدولي للموجودات يستجيب لهذه النظرية، ومن جهة أخرى، يشكل 

ل العالم تسعى جاهدة إلى فإن معظم دو لذلك .قيدا ايجابيا لتحديث النظام المالي والمصرفي

 . تطوير وتنمية تنافسيتها

  من قيود التوازن الخارجي التخفيف العالمالتحرير المالي والمصرفي سمح للعديد من دول: 

بمعنى آخر أن تمويل االختالالت في موازين المدفوعات سمح بالمرونة في استيعاب 

تمويل كل مشاريعها االستثمارية  أي أنه لم يعد من الضروري لدولة ما .الصدمات الخارجية

، حيث أن هذا سمح لها بالتمهيد فيما يخص القيود الخارجية يمكن الدول من باالدخارات فقط

مواجهة الصعوبات الخارجية، فمثال الدول البترولية يمكنها إعادة توظيف عوائدها البترولية 

بالتسيير "هذا ما يسمى في الخارج من أجل الحصول على مداخيل تستعملها عند الحاجة، و

  .1"الزمني للتوازن الخارجي

 . التمويل بأقل التكاليف -

 . االستغالل األمثل للموارد -

 . التمويل الالزم لنمو االقتصاد العالمي -

                                                           
1
دون   - مصر –جامعة اسيوط  –باألزمات المالية باستخدام مؤشرات المالية القائدة  المبكر التنبؤ -عبد النبي إسماعيل الطوخي  - 

 . 04ص  –يخ نشر تار
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 النتائج السلبية:الفرع الثاني

 : هذه النتائج تتمثل في 

 فقدان االقتصاديات المحلية الستقالليتها . 

 تقلبات أسعار الصرف . 

 تعرض لمخاطر نظمية ومخاطر المضاربةال . 

  نشوب أزمات مالية ومصرفية خطيرة ومتنوعة تؤثر سلبا على الحياة االقتصادية والتي قد

. تؤدي إلى كساد اقتصادي محلي، والذي ينتقل فيما بعد إلى باقي دول العالم بفعل العدوى

وأزمة أمريكا ...( ندونيسيا،تايلند، ا) 0779األزمة االسيوية عام : وكمثال عن تلك األزمات

وانتشرت في دول أخرى مجاورة كاألرجنتين  0771الالتينية التي بدأت في المكسيك عام 

وكذا أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية عام  ،بفعل العدوى 0110عام 

ت كانت بسبب والتي انتقلت إلى باقي دول العالم كالدول األوروبية ومعظم هذه األزما 0117

 . ة الماليةمولوالمصرفي غير المضبوط ، وكذا العالتحرير المالي 

 يفة بالمصارفعأنظمة تحليل وإدارة ورقابة المخاطر الداخلية ض . 

 1اإلشراف الرسمي غير مناسب وغير مالئم.  

 اإلفصاح غير المالئم للمعلومات . 

 أو مؤسسات مالية ذعر مالي يؤدي إلى غلق، سيطرة أو شراء من طرف قطاع عام . 

  على المستوى العالمي من ( عادة ما يكون مقرضون)غلق، اندماج، شراء أو تدخل خارجي

 . أجل دعم مجموعة أو مؤسسات مالية مهمة

  األزمات المصرفية تحدث عادة عندما تتراكم نقاط الضعف في النظام المصرفي والتي تكون

السيولة مثال، أو ذات طبيعة هيكلة كمشاكل  conjoncturelleإما ذات طبيعة دورية 

structurelle كحدوث اختالل في الميزانية، والتي تؤدي عادة إلى إفالس معظم البنوك . 

 :الحاصلة المصرفية بين العالقة بين التحرير المالي والمصرفي واألزماتيوالشكل التالي 

 

  

                                                           
1
 .34 / 33ص  -سابق  جعرم -أحمد منير النجار  - 
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 .صرفيةمخطط يمثل التحرير المالي والمصرفي واألزمات الم(: 64)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

Source : oussama Ben Salha , Tarek Bouazizi , Chaker Aloui – 

op-cit – p08. 

و  اربة واألزمات الماليةالموالي العالقة بين التحرير المالي والمصرفي، المضويبين الشكل 

  :المصرفية

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 التحرير المالي و المصرفي

 عمليات المضاربة في البنوك  إفراط كبير للبنوك في التعرض للمخاطر

 أزمات مالية ومصرفية 
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والمصرفي، المضاربة، األزمات المالية العالقة بين كل من التحرير المالي : (61)رقم  الشكل

 .والمصرفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : L.Miotti, D.Plihon - libéralisation financière, 

spéculation et crises bancaires – article publié dans Economie 

internationale - N°85 - 1er  trimestre – 2001 - p15. 

 

 

منافسة وضغط  كبير 

 على البنوك

 تحرير مالي و مصرفي مباشر

 انخفاض مداخيل العمليات المصرفية 
 واق المالية المحليةتطور األس

 ضعف الرقابة الحمائية اتباع البنوك سلوك المضاربة

 .....(الصرف،)تطور البنوك بالعمليات البنكية  انخفاض حصص العمليات المصرفية التقليدية

 ارتفاع ا يرادات المصرفية على المدى القصير

 أزمات مالية و مصرفية

 دخول كبير لرؤوس األموال علي المدى القصير 

 تدهور على مستوى االقتصاد الكلي. 

 تكون فقاعات المضاربة. 

 تضخم. 

 اختالل خارجي. 

 اتساع في مجال القروض. 

 ارتفاع قيمة العملة المحلية. 

 خلق النقود . 
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 . التنظيم القانوني للخدمات المصرفية في نطاق االتفاقية: المبحث الثالث

تعتبر الخدمات المصرفية أحد أهم الخدمات المالية، و التي يؤثر مستوى أدائها على جميع 

دور الخدمات المصرفية بدرجة كبيرة، حيث أصبحت من أهم  تناميو قد . الخدمات األخرى

تساهم في التنمية االقتصادية و االجتماعية و السياسية، ليس فقط على الصعيد العناصر التي 

و من ثم أقرت االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات . المحلي و لكن أيضا على المستوى العالمي

على فتح األبواب أمام كافة موردي الخدمات و منها الخدمات المصرفية و إعطاء مورد الخدمة 

أسس التعامل مع مورد الخدمة المحلي، و هذا من خالل وضع تنظيم قانوني األجنبي نفس 

إعطاء من خالل و هذا ما سنحاول أن نتناوله بالتفصيل في هذا المبحث، . للخدمات المصرفية

   .الجديدةالتقليدية منها و أشكال، تقسيمات وخصائص الخدمات المصرفية 

  شكالهاأ الخدمات المصرفية و تقسيم: المطلب األول

 : الخدمات المصرفية التي تشملها االتفاقية:الفرع األول

 بعادتأنه بعد اس (GATS)اتفاقية تحرير تجارة الخدمات ملحق الخدمات المالية المرفق ب يشير

األنشطة التي ال تدخل في مفهوم الخدمات التي يتضمنها إطار االتفاقية، ومع إقرار أحقية العضو 

المصرفية  ايير والنظم الكفيلة بضمان المالئمةلية التي تكفل تطبيق المعفي وضع التنظيمات المح

 . وكفاية رأس المال وآليات العمل المصرفي السليم دون اإلخالل بالتزاماته في إطار االتفاقية

باإلضافة إلى وضع الضوابط الالزمة لضمان استقرار تماسك النظام المصرفي، مع الحفاظ 

شطة العمالء أو أية بيانات سرية تمتلكها المؤسسة المصرفية فإن الخدمات على سرية الحسابات وأن

 : 1المصرفية التي تشملها االتفاقية تتلخص فيما يلي

 . قبول الودائع واألموال بين األفراد والجهات .0

القروض االستهالكية، واالئتمان العقاري والمساهمات  فيهااإلقراض بكافة أشكاله، بما  .0

 . التجارية وتمويل العمليات

االئتمان والخصم على الحسابات والشيكات خدمات المدفوعات والتحويالت، بما فيها بطاقات  .9

 . السياحية والشيكات المصرفية

 . خطابات الضمان واالعتمادات المستندية .1

                                                           
1 -Aian Gelb and Silvia Sagai - trade in banking services -  issues for multilatéral negations - working 

paper -  w.p.s 381 – Washington – world bank - march1997 - p02. 
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التجارة لحساب المؤسسة المالية أو للغير في السوق األولوية أو غيرها و ذلك في األدوات  .1

 : التالية

 . نقد األجنبيال -

 . المشتقات المصرفية والمالية بأنواعها -

 . أدوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل المبادلة واالتفاقات اآلجلة -

 . األوراق المالية قابلة للتحويل -

 .كرى بما في ذلك السبائاألدوات األخرى القابلة للتفاوض واألصول المالية األخ -

وراق المالية بما في ذلك الترويج واإلصدار الخاص االشتراك في االصدارات لكافة أنواع األ .9

 . كوكيل، وتقديم الخدمات المختلفة باإلصدارات

 . أعمال السمسرة في النقد .9

 . التأجير التمويلي .8

 . إدارة األموال، مثل إدارة النقدية ومحافظ األوراق المالية، وخدمات اإليداع وحفظ األمانات .7

مالية، بما فيها األوراق المالية والمشتقات واألدوات خدمات المقاصة والتسوية لألصول ال.01

 . األخرى القابلة للتفاوض

تقديم وإرسال المعلومات المالية وميكنة البيانات المالية وخدمات البرامج الجاهزة المرتبطة .00

 . بها بواسطة مقدمي الخدمات المالية األخرى

المساعدة األخرى وذلك لكافة األنشطة تقديم االستشارات والوساطة المالية والخدمات المالية .00

سالفة الذكر، وبما يشمل الخدمات المرجعية للمعلومات عن العمالء ألغراض االقتراض 

وإدارة المحافظ لألوراق المالية وتحليل االئتمان وإجراء البحوث وتقديم المشورة لالستثمار 

لة ووضع االستراتيجيات ارية في مجال التملك وإعادة الهيكشوكذلك تقديم الخدمات االست

للشركات والمؤسسات، ويالحظ أن الخدمات المصرفية تشمل الخدمات المصرفية التقليدية 

 . والمعامالت المصرفية باألدوات الحديثة وأعمال األسواق المالية

ويراعي في تحرير الخدمات المصرفية المبادئ األساسية التي ثم االتفاق عليها في اتفاقية 

 . (GATS)الخدمات التجارة في 

 : تقسيم الخدمات المصرفية:الفرع الثاني
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 : الخدمات المصرفية بالتجزئة -0

وهي ذلك الجزء من الخدمات المصرفية الذي يتضمن الخدمات المصرفية لألفراد والشركات 

 : 1الصغيرة، وتتسم الخدمات المصرفية بالتجزئة بثالث سمات أساسية هي

 فقات بقيم مالية صغيرةالتعامل في عدد كبير من الص . 

 تقديم الخدمات من خالل شبكة واسعة من الفروع . 

 تغير الطرق التي يتم من خاللها تسويق هذه الخدمات بفعل التكنولوجيا الجديدة . 

عرض األدوات االدخارية والوساطة في األنشطة : وتشمل الخدمات المصرفية بالتجزئة

تهلكين وتمويل اإلسكان وخدمات المدفوعات، ومجال المرتبطة باألوراق المالية، وقروض المس

واسع من الخدمات االستشارية، ويعد هذا النوع من الخدمات المصرفية عنصرا رئيسيا في صناعة 

الخدمات المالية في معظم البلدان ويلعب دورا أساسيا في تعبئة الموارد المالية، كما أن تلك 

للوائح والقيود على األسواق المالية في أعقاب االتجاه الخدمات من أكثر الخدمات المالية خضوعا 

العالمي نحو التحرر وإزالة القيود على األسواق المالية، وظهرت الخدمات المصرفية بالتجزئة 

كعنصر رئيسي في استراتيجيات توسع كثير من البنوك، وأصبحت المنافسة في منتجات الخدمات 

متقدمة أو في البلدان النامية ذات الدخل األعلى نظرا المصرفية بالتجزئة قوية في البلدان ال

الجتذاب مدخرات القطاع العائلي المتزايد للكثير من المنافسين على الصعيد المحلي واألجنبي 

 . خارجه منسواء من داخل الجهاز المصرفي أو 

 : الخدمات المصرفية بالجملة -2

ديدة المنافسة حيث تتمتع الشركات بقدر تعد أسواق الخدمات المصرفية بالجملة من األسواق ش

أفراد القطاع العائلي تفوق تلك التي يتمتع بها أكبر من المرونة في اختيار عملياتها المصرفية 

وكذلك شهدت هذه األسواق في السنوات األخيرة طلبا متزايدا على خدمات إدارة األصول 

الكمبيوتر لمالية أدت إلى زيادة استخدام والخصوم والذي أدى تقديمها إلى الكثير من المستحدثات ا

وقد واجهت البنوك في مجال تقديم الخدمات المصرفية بالجملة منافسة  ،2وتكنولوجيا المعلومات

من الشركات الكبيرة التي أقامت شركات اإلدارة المالية الخاصة بها، كما قامت البنوك في مجال 

الخدمات المصرفية االستثمارية، ومثال ذلك إعادة الخدمات المالية للشركات بتقديم مدى واسع من 

                                                           
1
 . 48ص - 4448 - 43العدد  - مجلة البنوك - البنوك المصريةالجاتس و  - يسرى مصطفى- 

2 -Group of negations on services - trade in financial services - multilateral trade negations - the 

Uruguay round - mtn 68 – 1989 -  p 04. 
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الهيكلة التنظيمية والمالية للشركات والخدمات المرتبطة بعمليات الدمج واالستحواذ وشراء 

الشركات وتقديم االستشارات العامة وخدمات المعلومات إلدارة المشروعات كما شهدت البلدان 

أسواق لرأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة  المتقدمة والبلدان النامية اتجاها نحو تطوير

 . والمتوسطة الحجم وانشاء صناديق لرأس المال المخاطر

 : الخدمات المصرفية المرتبطة باألوراق المالية -3

تشمل هذه الخدمات أنشطة مثل عملية اإلصدارات الجديدة من األوراق المالية، خدمات 

المحافظ المالية، الخدمات المرتبطة بتطوير منتجات مالية، والتعامل في السندات، إدارة  .السمسرة

 صرفيةوقد أصبح قطاع الخدمات المرتبطة باألوراق المالية من أكثر قطاعات الخدمات الم

ديناميكية في السنوات األخيرة، وذلك نتيجة االتجاه العام نحو التسنيد ألنشطة األوراق المالية 

حدثات المالية وزيادة التكامل بين أسواق األوراق المالية وأسواق الناجم على اآلثار المركبة للمست

ات نحو الصيرفة الشاملة حيث يقوم البنك الشامل نالنقد الذي برز خالل عقدي السبعينات والثماني

اب في األوراق التأمين، وضمان االكتت استمارات بيع بعرض مجال كامل من الخدمات المالية مثل

ت األوراق المالية لصالح الغير، كما أنه يمتلك أسهما في المشروعات بما فيها المالية وتنفيذ صفقا

وقد لجأت العديد من البنوك في السنوات  .1المشروعات غير المالية وغير ذلك من األنشطة

 . األخيرة إلى إنشاء إدارات األوراق المالية الخاصة بها

 : الخدمات المصرفية ما بين البنوك -4

، هي تلك السوق التي تتعامل فيها البنوك مع بعضها البعض" ا بين البنوكبسوق م"يقصد 

وهي جزء مهم في أي نظام مصرفي كفء، فبعض البنوك يكون لديها ودائع تزيد عن حجم 

األموال المطلوبة لالقتراض والعكس صحيح، وتقوم سوق ما بين البنوك بعالج هذه االختالالت 

لها البنك الذي لديه ودائع كبيرة تحويلها إلى البنوك األخرى من خالل إتاحة طرق يستطيع من خال

التي لديها طلبات قروض كثيرة، وتشمل سوق الخدمات المصرفية ما بين البنوك على أنشطة مهمة 

، فهي تشمل عمليات اإليداع ومعامالت سوق النقد األخرى 2لكفاءة عمل األنظمة المالية وفعاليتها

المدفوعات وخدمات السمسرة والتعامل في األوراق المالية والصرف  فيما بين البنوك، وخدمات

 و المقاصة، خدمات التسويق: سواق المالية مثلاألجنبي وعمليات البنية األساسية التكنولوجية لأل

وقد أدى تدويل أنشطة المصارف والتمويل إلى توسيع مجال تقديم خدمات ما  ،خدمات المعلومات

ا، كما أدى إلى تكثيف جهود التعاون في مجال تطوير األدوات التي دعمت بين البنوك توسعا كبير
                                                           
1 -George J.Benston - Universal banking in journal of economic perspective - vol 08 N° 03 – 1994 -p 121 

2 -Group of negations on services - op-cit - p 05. 
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التفاعل بين النظم المالية الوطنية وقد أدى التدويل أيضا إلى بذل الجهود من قبل الجهات المسئولة 

م واإلشراف بهدف تطوير وصياغة وتنسيق الظروف التي تحكم مجال تقديم خدمات ما عن التنظي

 . 1بين البنوك والدخول إليه

 : األنشطة المالية الدولية -1

أدى تسارع عملية تدويل األنشطة المصرفية المرتبطة باألوراق المالية إلى نمو سوق 

المالية الدولية أنشطة تقليدية مثل تمويل الخدمات المالية الدولية نموا سريعا، وتشمل الخدمات 

الصادرات والواردات والتعامل في الصرف األجنبي، وتشمل أيضا أنشطة السندات والعمالت في 

 . األسواق األوروبية

ومنذ أوائل الثمانيات حدث تحول ملحوظ نحو األنشطة المرتبطة باألوراق المالية خاصة 

مسرة المرتبطة بالمعامالت عبر الحدود ولية، وخدمات الساب في السندات الدتأنشطة ضمان االكت

في األوراق المالية المختلفة، كذلك نمت األنشطة خارج الميزانية بالنسبة لبعض البنوك نموا كبيرا 

خصوصا تلك المتعلقة باإلصدارات الدولية المتعددة ألدوات سوق النقد والتحوط، وقد حدثت هذه 

المالية في البلدان المتقدمة وفي بعض األسواق الناهضة في البلدان التطورات أساسا في األسواق 

 . 2النامية

 : أشكال الخدمات المصرفية:الفرع الثالث

 : هناك أشكال متعددة للتجارة الدولية في الخدمات المصرفية منها

 بواسطة مؤسسة في بلد ما إلى مستهلك الخدمة في  مصرفيةتقديم الخدمات ال :الشكل األول

عبر الحدود، وهذا الشكل أقرب نسبيا لمفهوم  صرفيةآخر، أي تقديم الخدمات الم بلد

 . التجارة الواضح

 عبر إنشاء شركات تابعة أو فروع أو وكاالت  صرفيةتوريد الخدمات الم :الشكل الثاني

بواسطة المؤسسات المالية المقيمة في بلد آخر بخالف الدول المضيفة ويرتبط هذا الشكل 

 . ة باالستثمار عمومامن التجار

 

                                                           
1 -Tim Hindle - the economist pocket banker – London – 1985 -  p 156. 

2 -Group of negations on services - op-cit - p 06/07. 
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 .1بر هذان الشكالن من التجارة الدولية من الخدمات المالية عن ظاهرة التدويل المصرفيعوي

البعض، األول توسيع  ببعضهماا موالذي يتضمن اتجاهين متناميين ومتميزين رغم ارتباطه

ثاني تأسيس بنوك البلد خدماتها إلى غير المقيمين وال بيع األعمال الدولية لبنوك البلد المعني، أي

أو شركات تابعة في الخارج سواء للتعامل مع المقيمين أو غير المقيمين وتكتسب المعني لفروع 

هذه التفرقة أهمية خاصة في تفسير قيام التجارة في الخدمات المالية ودوافع البنوك ألن تصبح 

 . متعددة الجنسيات

التقدم الملحوظ في مجال تكامل  صرفيةالم وقد زاد من أهمية التجارة الدولية في الخدمات

األسواق المالية العالمية والمصحوبة بتقدم مماثل في مجال عملية تدويل التمويل والذي يرجع إلى 

 : 2عدة أسباب أهمها

تزامن عملية إزالة القيود وإعادة تنظيم األسواق المالية على المستوى المحلي مع عملية  -

وما أدى إليه ذلك من زيادة الداخلين المحليين واألجانب إلى  التحرير على المستوى الدولي

تلك األسواق إلى جانب زيادة صالحيات المؤسسات المالية في تنفيذ مدى واسع من 

 . األنشطة

 . االتجاه نحو تعدد جنسيات مؤسسات الوساطة المالية -

 . الحاجة إلى تمويل االختالالت الكبيرة في المدفوعات المالية -

ة لتقلبات أسعار الصرف حصلثات المالية وتزايد عملية التسنيد لألدوات المالية كمالمستحد -

 . والفائدة

التقدم السريع في وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات والتي سمحت بسرعة انتقال  -

 . أسعار األصول عبر األسواق والدول

ي البلدان المتقدمة رأس المال وعلى الصرف األجنبي ف لرقابة علىالتحرير التدريجي ل -

 . والنامية

 

 

                                                           
1
 4442أفريل  - القاهرة – بحث مقدم إلى مؤتمر إعداد القادة  - رها على البنوك و االقتصاد القومياتفاقيات الجات و أثا - عبلة الجبالي- 

 .03ص   -
2
 .32ص   - مرجع سابق - عبيد علي احمد  حجازيال - 
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 : خصائص الخدمات المصرفية: المطلب الثاني

 : 1نظام تقديم الخدمة على درجة عالية من الخصوصية -0

الخدمة المصرفية توافر درجة عالية من السرعة في التعامل والمحافظة على  ةعتتطلب طبي

ة المصرفية العليا أن تكون قناة األسرار المالية للعمالء، وأن هذه الخاصية تفرض على اإلدار

وقصيرة حيث أن العمليات المصرفية تحتاج إلنجاحها تفاعل شخصي بين العميل  ةمباشرالتوزيع 

 . والبنك فال مجال هنا للوسطاء لتوزيع الخدمات

 : 2التفتت الجغرافي -2

ع ليس هناك حدود جغرافية للمطالب واالحتياجات المصرفية للعمالء فهناك طلب محلي موز

على أماكن جغرافية متفرقة داخل أي بلد، وهناك طلب خارجي يتمثل في الطلب على التحويالت 

واستخدام بطاقات االئتمان المصرفية خارج حدود الدولة المصدرة  ،المصرفية بين الدول وبعضها

ي للبطاقة، وعلى هذا فإن كافة الخدمات على اختالف أنواعها يجب تقديمها للعميل حيث يطلبها ف

 . أقرب مكان يناسبه مما يجذب العميل على استمرار التعامل مع البنك

 : ال يمكن صنع الخدمة مقدما أو تخزينها -3

وتخزينها في انتظار العميل، حيث تعد الخدمة عند حضور العميل  إنتاج الخدمةمن المستحيل 

 . بما يتناسب مع طلبه

 : من الخدمة المصرفية إنتاج عيناتال يمكن  -4

موظف بإنتاج وتقديم الخدمة، وهي عبارة عن خبرة ومعايشة فهو ال يستطيع أن ينتج يقوم ال

عينات من هذه الخدمة لكي يرسلها إلى المستهلك ويحصل منه على موافقة مسبقة عن جودة هذه 

 . من العسير توفير نموذج موحد يعلنه البنك لكي يرضي العمالء قبل استعماله لها، فإنه الخدمة

 : صرفية تنتج وتستهلك في نفس الوقت وغير قابلة لالستدعاء مرة أخرىالخدمة الم -1

لعميل فإنه يستهلكها في اللحظة التي تقدم له وبالتالي فإن العميل ال لبمجرد أن تقدم الخدمة 

يستطيع تداول هذه الخدمة مع طرف ثالث كما أن الخدمة المصرفية التي تقدم للعميل لها طبيعة 

تقدم الخدمة للعميل قابلة لالستدعاء مرة أخرى بعد تقديمها وبمجرد أن  غير مختلفة من حيث أنها

 . اللحظةيستهلكها في 

                                                           
1
 .32/20ص  - 4444 – القاهرة – مركز أكسفورد لالستشارات و التدريب اإلداري  - التميز في خدمة العمالء  - حسين حمادي- 

2
 .32ص  - 4444 – مكتبة األنجلومصرية - القاهرة – التسويق المصرفي، مدخل متكامل لحل المشكالت البنكية - محسن الخضيري- 
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 : الخدمة غير قابلة للفحص بعد االنتاج -0

تقديم الخدمة يتم بناء على تفاعل بين الموظف والعميل وال يمكن بطبيعة الحال إجراء عملية 

ن ثم ال يمكن االستغناء عن الخدمات المعيبة فرز ورقابة على جودة الخدمة بعد االنتاج، وم

 . لية هنا أكبر وأخطر وتتطلب ضمانات الجودة قبل لحظة االنتاجؤوقد ثم فعال، والمسفاالستهالك 

 : 1الخدمات المصرفية غير ملموسة -0

فالعميل ال يستطيع الحكم على الخدمة دون تطبيقها وتجربتها بنفسه، وال تكفي المشاهدة أو 

في االقتناع بالبنك وتفضيله عن سائر البنوك األخرى ويحتم ذلك على البنك أن يراعي رأي الغير 

في كل عملية مصرفية يؤديها لعمالئه أن األساس في تعاملهم هو الفكرة الطيبة التي تكونت لديهم، 

 . وأن الحفاظ عليهم يقتضي تقديم الخدمة على الدوام بدرجة عالية من الجودة

 : بارتفاع مرونة الطل -9

تمثل قيدا على إرادة العمالء، حيث من الخدمات المصرفية على تنوعها ال فمن المالحظ أن 

يشعر العميل بفائدة محققة تعكس في صورة زيادة أرباحه أو  هل االستغناء عن الكثير منها ما لمالس

 . خفض نفقاته

 : زيادة قدرة عرض الخدمات المصرفية على خلق الطلب عليها -6

ظيفة البنوك بالقيود التي يفرضها البنك المركزي على التوسع االئتماني للحفاظ نظرا لتأثر و

يع نطاق مفهوم الوساطة المالية بحيث تعدى سالنقدي فقد اتجهت البنوك إلى توعلى االستقرار 

المجال التقليدي في قبول االيداعات واقراضها للغير ليشمل تأدية خدمات مباشرة للعمالء وأصبح 

هذه الخدمات للبنوك يمثل جانب مهم من ايراداتها وباعتبار أن هذه الخدمات تخاطب  العائد من

 . احتياجات العمالء، فإنه من المقبول اقدامهم عليها بمجرد أن استعدت البنوك لتقديمها

 : 2بصفة عامة االقتصادي العالقة الوظيفية بين الطلب على الخدمة المصرفية والنشاط -06

از المصرفي هو المرآة التي ينعكس عليها النشاط االقتصادي بالقطاعات يمكن القول بأن الجه

ويتأثر بما يتحقق في األنشطة األخرى من رواج أو كساد فإذا ما المختلفة األخرى المتعاملة معه 

 . ازداد حجم النشاط االقتصادي تصاعدت بالتالي أعمال البنوك والعكس صحيح

                                                           
1
 .08/44ص  -3003- القاهرة – معهد الدراسات المصرفية  - يةفتسويق الخدمات المصر  - فؤاد شاكر- 

2
أكاديمية السادات  - رسالة غير منشورة  - القطاع العام بالتطبيق على بنك القاهرة اإلطار البيئي لفعالية بنوك - سامي أحمد مراد- 

 .23ص - 4444 – للعلوم اإلدارية
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  :1تصاعد أهمية كفاءة العنصر البشري -00

حيث يساعد كفاءة العنصر البشري على مضاعفة حجم الموارد واالستخدامات في حدود 

االمكانيات المتوافرة، وتقوم العالقة الشخصية بالعميل بدور هام، فالتعرف على العميل ودراسة 

صفاته وقدراته ومالءمته ومدى مناسبته للحصول على الخدمات المصرفية حيث تعتمد البنوك إلى 

الشخصية المباشرة بين البنك ممثال في الشخص القائم بالعمل  اتعلى االتصاالت والعالق حد كبير

العميل واستعداده للتعامل مع البنك واستمرار تعامله معه  ةعبل أن قنا ،المصرفي وبين العميل

 . مستقبال يرتبط إلى حد كبير باالنطباع الشخصي الذي حدث لديه من التعامل مع موظفي البنك

 الخدمات المصرفية الجديدة: ثالثطلب الالم

أدت التغيرات الهيكلية التي شهدها االقتصاد العالمي من حيث تطوير التكنولوجيا في مجال 

االتصاالت والمعلومات ووسائل تقديم الخدمات إلى توسيع شبكة المعلومات محليا ودوليا إلى 

قة لحركة تدفق رؤوس األموال واستثمارها جانب تحرير األسواق العالمية والنقدية من القيود المعو

ساعة، باإلضافة إلى  01عبر الحدود وتعامل األسواق وانفتاحها على بعضها البعض على مدار

المصارف والمؤسسات األخرى  من تشابه الخدمات المالية والمصرفية التي أصبحت تقدمها كل

 . غير المصرفية بعد أن أزيلت اللوائح التي تمنع ذلك

ك أدى إلى تضيق هوامش الربح من العمليات التقليدية ومحاولة استحداث أساليب كل ذل

 . ممكنة من األسواق حصة وأدوات جديدة لزيادة القدرة التنافسية والحصول على أكبر

وقد اتجهت البنوك في السنوات األخيرة وبصورة متزايدة إلى ممارسة األعمال خارج 

البنوك تتعامل اآلن في بعض المستحدثات المالية الجديدة، مثل الميزانية وتشير البيانات إلى أن 

 . 2دوالر مليار 9وأسعار الفائدة بما يزيد قيمته على تبادالت العمالت 

ولعل من أشهر األدوات المالية والمستحدثات الجديدة الخيارات والمبادالت والمستقبليات 

 . والعقود اآلجلة

لك األدوات الجديدة قد ارتبطت به مسألة صعوبة حساب ومن الجدير بالذكر أن االهتمام بت

تكلفتها الفعلية وصعوبات تسعيرها مما أدى إلى محاولة ابتكار األساليب الفعلية واالدارية التي 

 . تمكنها من ذلك وتساعد على التحوط من المخاطر المرتفعة المصاحبة للتعامل في تلك األدوات

                                                           
1
 .32ص   - مرجع سابق  - محسن الخضيري- 

2
 .40ص -  - عبلة الجبالي- 
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شمل معظم الدول المتقدمة مع بداية التسعينات ية الجديدة حتى ل باألدوات المالوقد اتسع التعام

 . اتنبعد أن كان التعامل فيها مقتصرا على الواليات المتحدة وكندا مع بداية الثماني

وأدت التغيرات الهيكلية التي شهدتها األسواق المالية في السنوات األخيرة إلى زيادة عدد 

فيها، فقد أدى االتجاه نحو التحرر من األسواق المتعامل  المتغيرات والمخاطر المصاحبة لها في

القيود وإطالق حرية الحركة ألسعار الصرف والفوائد واألصول المالية من حرية تدفق رؤوس 

األموال الستثمارها عبر الحدود إلى تقلبات حادة في تلك األسواق وزيادة المخاطر المصاحبة 

 . للتعامل بتلك األدوات

 : لتوريقالتسنيد أو ا -0

ات ظاهرة التوريق أو تسنيد األصول نظهرت من بين التطورات المالية الدولية في الثماني

كمصدر رئيسي من مصادر التمويل الحديث وأصبحت تشكل واحد من أهم مالمح النظام المالي 

 . 1العالمي

ة في معظم نتيجة تزايد أزمة المديونية الخارجية العالمي 0780وترجع فكرة التوريق إلى عام 

على االقتصاد العالمي، ونتج دول العالم الثالث، وقد أحتشد العالم لحل هذه األزمة التي تؤثر سلبا 

ك خطة اقترحت تحويل الديون الخارجية إلى سندات ونتيجة التطورات المتالحقة في أسواق عن ذل

خارج الميزانية  التمويل الدولي وتفكك عملية الوساطة المالية، وتصاعد أهمية فقرات وبنود

 من وتمثلت في أشكال ،القطاع العام أخذت صناعة التوريق تنتشر ةصخالعمومية، وسرعة خص

القروض والذمم المدينة التي تحولت لتصبح أوراقا مالية تتداول في أسواق المال بعد تخلي 

 . 2المقرضين األصليين عن حقوقها المالية لصالح مستثمرين ووسطاء ماليين

من الظواهر التي اعتمدت على التقدم التكنولوجي وتزايد استخدام الكمبيوتر حيث  التسنيد و

مكن المؤسسات المالية من أن تقوم بتكلفة قليلة بتجميع حزمة تشكل محفظة قروض بإصدارات 

وتقوم المؤسسة ( حامل الورقة)صغيرة وبيع هذه الحزمة في صورة ورقة مالية إلى طرف ثالث 

ساط وفوائد هذه الحزمة إلى حامل الورقة وبذلك تكون قد حققت فائدتين هما المالية بتحويل أق

رسوم التمويلية وثانيهما الحصول على تحويل أصل غير سائل إلى سيولة تساعد على سد الفجوة 

                                                           
1
 .02ص - 4444 – 44المجلد  - 441لعدد ا - مجلة المصارف العربية - خطوة ضرورية لتطوير القطاع المالي العربي - عدنان الهندي- 

2
- 4441 – 41المجلد  - 444العدد  - مجلة المصارف العربية  - التوريق دعامة التمويل المصرفي العربي الحديث - عدنان الهندي- 

 . 04ص
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كما مكن أن يحصل البنك على هامش  ،نظير تحول مدفوعات خدمة القروض إلى حامل الورقة

 . 1األصلي ى الورقة أقل مما يتقاضاه البنك من المقترضإضافي بأن تكون الفائدة عل

وقد أدت ظاهرة التسنيد إلى تزايد المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية حيث أن القروض 

الية الجودة والتي تزداد توقعات سدادها في اآلجال المحددة تكون أكثر القروض قابلية للتسنيد ع

من  العديد ها إقباال كبيرا في األسواق، كما مكنت ظاهرة التسنيدوتلقى األوراق المالية المصدرة ب

المؤسسات والشركات الكبرى من تخطي البنوك والحصول على االئتمان من أسواق رأس المال 

ن، ولكن يمباشرة عن طريق إصدار األوراق المالية وهو ما حرم البنوك من أهم عمالئها التقليدي

العملية عن طريق تغطية اإلصدارات وتقديم خطابات ضمان لهذه البنوك قامت بدور نشط في هذه 

اإلصدارات نظير رسوم إلى جانب قيام البنوك بدور صانع األسواق وتقديم المشورة الفنية 

ولكي تنجح المصارف في صناعة التوريق فقد وجد أنه ال بد من أن  .والدراسات الخاصة بذلك

 . 2يتوفر لها شرطان

 . ت األصول التي ستتحول إلى أوراق ماليةتشابه مكونا :األول

المؤسسات على التنبؤ بالمخاطر والعوائد لتلك األوراق، والعمل على تبويب  هذه هو قدرة :الثاني

طرها وإدارة تلك المخاطر فتتم ااألصول القابلة للتحول إلى أوراق مالية وذلك حسب درجة مخ

 . ل المصرفيعملية التوريق كأحد االتجاهات الحديثة في العم

 سنيد في الدول الناميةتال : 

العقارية واالستهالكية نتيجة تطور السوق العالمي للديون والقروض المورقة بسبب القروض 

والذمم التجارية المدينة والبطاقات االئتمانية وقروض السيارات والديون الناتجة عن عمليات 

ول هذا السوق حتى خة في الدول النامية دالتأجير التمويلي، أصبح لزاما على المؤسسات المصرفي

تواكب مستحدثات العمل المصرفي والمالي حيث تمكن هذه المستحدثات المؤسسات من طرح جزء 

من محفظة قروضها وديونها، أو حتى كلها في السوق المالية، كما يمكن لهذه المؤسسات أن تبادر 

ن الشركات والمؤسسات المصرفية الراغبة لتقديم االستشارة والنصح المالي في عمليات توريق ديو

في دخول األسواق المالية أو شراء بعض من األوراق المطروحة ويكتسب هذا الدور أهمية بالغة 

خصوصا في حاالت المؤسسات التي تعاني من عجز مالي مزمن وبذلك يتم تحويل تلك القروض 

 . إلى سندات دين

                                                           
1
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ي أسواق المال وهو أمر بالغ األهمية في تنشيط وبذلك فإن التوريق يزيد من دور المصارف ف

 . هذه األسواق

 : ا ندماجات -2

المشكالت الداخلية المتصلة بانخفاض الربحية وضعف تعتبر االندماجات إحدى سبل مواجهة 

ممثلة في تزايد حدة المنافسة والضغوط التي تعاني لية إلى جانب العوامل الخارجية القواعد الرأسما

 . 1مستحدثات على الساحة المصرفيةمنها في ظل ال

في عمليات االندماج أي اندماج الوحدات الصغيرة التي ال  اويشهد القطاع المصرفي تزايد

تستطيع المنافسة بمواردها قصيرة األجل وبقدرتها المحدودة على االستثمار وبنقص الخبرات 

أصبح سمة العصر من أجل المتوافرة لديها في إدارة تلك االستثمارات، خاصة وأن االندماج 

 .الوصول إلى كيانات وتكتالت عالمية ومالية قوية

 : ة الشاملةيرفاالتجاه نحو الص -3

يعتبر االتجاه نحو الصيرفة الشاملة من أهم االنعكاسات التي نتجت عن تزايد حدة المنافسة 

تها ودورها الكبير في عدد المصارف الشاملة وتوسع أنشطواتجاهات التحرير المصرفي والتزايد 

 . في تطوير الصناعة المالية والمصرفية على حد سواء

 تعريف البنك الشامل : 

دت الدور التقليدي من وسيط نقدي تتمثل ايراداته في رف البنوك الشاملة بأنها بنوك تعتع

هامش الربح بين سعري االقراض واالقتراض إلى وسيط مالي يتعامل مع أدوات متنوعة 

ال من الوحدات ذات الفوائض المالية إلى الوحدات التي تبحث عن التمويل في ومتطورة لنقل األمو

على  إيراداته منفي جزء هام معتمدا بذلك ( سوق رأس المال –سوق النقد )كافة األسواق 

 . 2الفعليةستثمارية وأغلبها من خارج ميزانيته سبة من الصفقات االتالعموالت المك

 وظائف البنوك الشاملة : 

لبنوك الشاملة في وظائفها بين الوظائف التقليدية للبنوك التجارية والوظائف غير تجمع ا

 : التقليدية، أما الوظائف التقليدية للبنوك فتتمثل في

                                                           
1
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 . منح القروض االستهالكية للقضاء على حاالت الكساد في األسواق -

  ...(.ماستر كارد -فيزا كارد)التوسع في إصدار بطاقات االئتمان المصرفية  -

تقديم القروض بضمان األوراق المالية بما يساعد على زيادة درجة سيولتها، كما يجعلها  -

 . أكثر جاذبية وقبوال لدى صغار المستثمرين

منح االئتمان الالزم لمن يرغب من المستثمرين في شراء أوراق مالية للشركات  -

 . المطروحة للبيع في إطار برنامج الخصخصة

 . اآللي وخدمات التحويالت االلكترونية للنقودالتوسع في خدمات الصرف  -

 . تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للعمالء -

 . تمويل المراكز البحثية التي تتولى تقديم الخدمات الفنية االستثمارية -

 . على مختلف رغباتهم وأماكن وجودهمللعمالء التوسع في األوعية االدخارية المالءمة  -

وحركة رأس المال داخليا وخارجيا مع بالصادرات والواردات  تمويل المعامالت المرتبطة -

 . تقديم الضمانات الالزمة لدعم حركة التجارة الدولية

المراسلين،  و فروعالتقديم خدمات التحويالت المصرفية عبر مختلف الدول من خالل  -

 . الحيةالشيكات السياحية وخصم الكمبياالت المستدينة وخطابات الضمان المإصداروالقيام ب

 أما الوظائف غير التقليدية : 

فتعتمد هذه الوظائف على تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة الجديدة، وال ترتبط 

 : 1بوجود رصيد مصرفي ومن أمثلها ما يلي

الترويج للمشروعات الجديدة حيث يقوم البنك بإعداد دراسات الجدوى للفرص االستثمارية  -

للتنوع الكبير في الخبرات لديه أو إلى قدرته على التعاقد  ذلك في نداالمتاحة بالسوق مست

 . مع المؤسسات والمكاتب المتخصصة للقيام بها أو بجزء منها

هي خدمات  للصيرفة االستثمارية والمتمثلة في ثالث وظائف األساسية القيام بالوظائف -

مالية المصدرة حديثا حيث تتحمل المصارف مخاطرة شراء األوراق ال .ابتغطية االكتت

كما تشمل  .وتقوم ببيعها وتحمل مخاطر احتماالت انخفاض أسعارها خالل فترة حيازتها

                                                           
1
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ارات حول المصدرة لها وكذلك تقديم االستش التسويق لألوراق المالية لصالح الشركة

 . اإلصدارات الجديدة للشركة

بذلك تمويل تقديم القروض لكل القطاعات دون تركيز على تخصص واحد ليشمل  -

القطاعات االنتاجية المختلفة إلى جانب تقديم القروض للوسطاء والمتعاملين في السوق 

المالية لتمويل صفقات الشراء لألوراق المالية، وتسمى عملية تقديم قروض للوسطاء 

 . بالمتاجرة بالهامش

صياء واستثمار لى أموال التركات وأموال األوافظ االستثمارية للغير باإلضافة إتكوين المح -

 . أموال صناديق ادخار العاملين بالشركات وأموال المنظمات الخيرية

القيام بأنشطة التمويل التأجيري لتمويل المعدات واآلالت أو األصول الرأسمالية الالزمة  -

للمنتجين ولوازم التعمير وخطوط اإلنتاج دون تحمل المنتجين أو الشركات ألعباء مالية 

لحال في حالة شراء المعدات أو األصول واستخدامها لفترات زمنية كبيرة مثلما هو ا

 . قصيرة

إنشاء شركات االستثمار والشركات القابضة وصناديق االستثمار والمشروعات المشتركة  -

 . وتحويل ملكية المنشآت لتأخذ شكل الشركات المساهمة

لمصرفية إلى أوراق القيام بعمليات التوريق أو التسنيد وذلك عن طريق تحويل القروض ا -

مديونية مثل السندات مع تقديم االستشارات للشركات التي ترغب في طرح أوراقها المالية 

 . للتداول

العمالت وأسعار الفائدة القيام باألعمال خارج الميزانية ومن أمثلة هذه األعمال مبادلة  -

يات والعقود اآلجلة وإدارة النقد وعقود االستثمار والخيارات والمبادالت وعقود المستقبل

للعمالت واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة وحسابات اآلن والحسابات الممتازة والصرف 

اآللي وعمليات المقاصة االلكترونية داخل البنوك والتأمين على المحافظ االستثمارية 

وعقود تثبيت األسعار وذلك من أجل التحوط ضد األخطار المرتفعة والقيام بكل ما يتعلق 

 . بالخدمات المصرفية الخاصة

تقديم التمويل االسكاني والتنمية العقارية لتنشيط قطاع المقاوالت والبناء والتشييد وتنمية  -

 . المجتمعات العمرانية الجديدة والوساطة في هذه األنشطة
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توفير التمويل الالزم إلنشاء المناطق الحرة المشتركة وتمويل المشروعات المنشأة فيها  -

 . تصنيع للتصدير إلى الخارجبغرض ال

إدارة القروض المسوقة وتوزيعها على عدة بنوك لتوفير احتياجات العمالء من التمويل  -

الالزم وتوزيع الخطر على عدد مناسب من البنوك في حالة ارتفاع قيمة التمويل 

 . المطلوب

األجنبية  تقديم خدمات التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة على القروض بالعمالت -

تقدير التكلفة المناسبة للحصول على األموال المطلوبة على  من أجل مساعدة العمالء

 . لتمويل المشروعات دون التعرض لتقلبات أسعار الفائدة خالل فترة القرض

المساهمة في تقييم أصول وأسهم الشركات العامة المطروحة للبيع، مع تقديم التمويل  -

بعض هذه األسهم وتداولها عن طريق طرحها للبيع في الالزم لمن يرغب في شراء 

 . المستقبل

عمليات إعادة الهندسة المالية وإعادة الهيكلة وشراء تطوير المساهمات أو الرفع المالي في  -

 . النشاط االستثماري المرتبط بفكرة الهامش

 ملةامزايا البنوك الش : 

تخصصة قطاعيا يؤدي إلى تحقيق الجمع بين خبرات البنوك التجارية وخبرات البنوك الم -

 . نتائج ايجابية تنعكس على المركز المالي للبنوك الشاملة

القيام بدور فعال في تنشيط سوق األوراق المالية من خالل عمليات التوريق وصناديق  -

على األوراق المالية في اب والتعامل ل شراء أسهم الشركات وتلقي االكتتاالستثمار وتموي

 . البورصة

ها العديد برامج اإلصالح االقتصادي التي تتبنااعدة في دعم عملية الخصخصة ونجاح المس -

 . الدول النامية من

األمر  ،المساهمة في عالج مشكلة المديونية الخارجية من خالل عمليات التوريق وغيرها -

الذي ينعكس بشكل ايجابي على ميزان المدفوعات وعلى قيمة العملة الوطنية مقابل 

 . األجنبيةالعمالت 

تنمية االستثمار المحلي وتعبئة المدخرات المحلية من أجل تمويل هذا االستثمار ومن ثم  -

 . القضاء على الفجوة التمويلية في االقتصاد القومي
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 : التأجير التمويلي -4

هو أحد الوسائل الحديثة لمنح االئتمان ويمكن بالتالي اعتباره وسيلة : تعريف التأجير التمويلي

إلمداد المشروعات الصناعية والتجارية  المالية مستحدثة احتلت مكانة مرموقة في األسواق تمويلية

 . 1بالتجهيزات واألدوات الالزمة

 أتهـــــــــنش : 

نشأ هذا النظام في أمريكا أواخر الخمسينيات ثم أنتشر في الدول الصناعية األخرى، ويقضي 

ثم ( المستأجر)التي يحتاج إليها العميل ( واألجهزة المعدات)بأن يقوم البنك بتمويل شراء األصول 

يجارية على تحدد في العقد وتغطي الدفعات اإل يقوم البنك بعد ذلك بتأجير األصول للعميل لفترة

األموال المدفوعة في شراء األصل مع عائد مناسب، وفي نهاية المدة التي أتفق مدى فترة التعاقد 

أن يشتري المعدات واألجهزة بثمن يتحدد وفقا : بين ثالث أمور عليها يكون على العميل االختيار

يعها ببللقواعد المتفق عليها، أو أن يكتفي باالنتفاع عند نهاية المدة ويعيد المعدات للبنك الذي يقوم 

أو يطلب تجديد اإليجار مدة أخرى، ويشترط البنك على المستأجر  .أو تأجيرها لشخص آخر

يف الصيانة واإلصالح والضرائب، كما يتحمل العميل مخاطر اهالك أن يتحمل تكال( العميل)

ليها لصالح البنك، وال يحق للعميل عالمعدات المؤجرة له، ويشترط على المستأجر أن يقوم بالتأمين 

 . المستأجر التصرف في المعدات أو رهنها

 دور البنوك في مجال تأجير األصول : 

في حاجة إلى  فالمستأجر ل نشاط يحتاج إلى تمويل،في جميع الحاالت نجد أن تأجير األصو

إلى تمويل ليشتري  يحتاج راض لتمويل استئجاره لألصول التي يحتاج إليها، كما أن المؤجرتاق

اآلالت والمعدات محل التأجير، أيضا فإن المورد في حاجة إلى تمويل ليشتري اآلالت والمعدات 

النشاط يحتاج إلى تمويل كبير، وهنا يأتي دور البنوك التي سوف يبيعها للمؤجر، ومن ثم فإن هذه 

 . فالبنوك لديها فوائض نقدية

 مزايا نظام التأجير التمويلي : 

 بالنسبة للمستأجر : 
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يقدم هذا النظام للمستأجر تمويال كامال ألصل جديد حيث أنه ال يتطلب من العميل أن يدفع  -

تراض حيث يطلب البنك من العميل جزءا من ثمن األصل مقدما وهو بهذا يختلف عن االق

 . نسبة األصل الممول في شكل تمويلي ذاتي

يتم خصم كامل قيمة الدفعات االيجارية من أرباح المستأجر وصوال إلى صافي الربح  -

الك المسموح بخصمه من تهلدفعات تكون عادة أكبر من قسط اإلالخاضع للضريبة وهذه ا

 . ر التمويلي ميزة للمستأجروبذلك يحقق التأجي .قبل مصلحة الضرائب

هر قيمة يدعم هذا النظام مركز السيولة المالية للمستأجر حيث أنه في حالة التأجير ال تظ -

المستأجر بل في حساب األرباح والخسائر كأحد بنود المصروفات  األصل في ميزانية

ل في جانب األصو لشراء هذا األصل وبذلك تظهر قيمته وذلك بعكس لو أقترض العميل

ي جانب الخصوم وهذا يؤثر بدوره على النسب فمن الميزانية وتظهر المبالغ المقترضة 

 . التحليلية المستخرجة من المركز المالي

بدال من الحصول عليها عن )يعتبر التأجير التمويلي أسلوبا جيدا للحصول على المعدات  -

خاصة في الحاالت  (طريق زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة أو عن طريق االقتراض

التي ال يكون فيه سوق المال مستجيبا للطلب المتزايد فيه على األموال أو في الحاالت التي 

ال يكون متاحا فيها للبنوك أن تتوسع في منح االئتمان خضوعا للسياسة التي يتبعها البنك 

ء المركزي كما أن أسلوب التأجير التمويلي يعتبر أفضل من اسلوب االقتراض لشرا

الكثيرون االبتعاد عنها  ئد الثابتة التي يفضلن الفواعاألصل المطلوب ألنه أسلوب بعيد 

 . ألسباب دينية

  (: المؤجر)بالنسبة للبنك 

جذب عمالء جدد للبنك حيث يمكن له أن يضمن الحصول على حسابات الودائع  -

 . والمعامالت المالية األخرى الخاصة بهؤالء العمالء

وظيفة االقتراض، إذا يعتبر التأجير التمويلي بمثابة قرض لتمويل ( ادأو امتد)استكمال  -

 . شراء معدات

يمثل التأجير التمويلي إحدى الخدمات المستحدثة التي يقدمها البنك والتي تدر عليه عائدا  -

تمثل ضمانا جيدا للبنك حيث تظل هذه األصول  امعقوال ألمواله المستثمرة، كما أنه

 . مملوكة للبنك
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الك من قيمة األصول المؤجرة من أرباح البنك وصوال إلى تمثل قسط اإلهتخصم نسبة  يتم -

 . صافي الربح الخاضع للضريبة رغم أن المالك ليس هو المستخدم لهذه األصول

 يطنبالنسبة لالقتصاد الو : 

يؤكد هذا النظام دور البنوك التجارية في دعم مجاالت التنمية حيث يساعد الوحدات  -

ة متوسطة وصغيرة الحجم على اقتناء معدات حديثة قد ال تتوافر لها امكانية االنتاجي

راض وعجزها عن تشرائها بسبب ضعف الموارد الذاتية لديها أو لعدم قدرتها على االق

في البالد، وبذلك فإن النظام يؤدي وظيفة مهمة  اإلنتاجية اتمواجهة متطلبات المشروع

 . يةفي المشاركة في التنمية االقتصاد

كما أن من المؤكد أن يترتب على إقامة مشروعات جديدة أو على إجراء توسعات في  -

المشروعات القائمة زيادة فرص العمالة في المجتمع وهذه وظيفة اقتصادية اجتماعية 

 . مهمة

يساعد أسلوب التأجير التمويلي في حصول المشروعات على المعدات واآلالت حديثة،  -

ساليب التكنولوجية المتطورة مما يؤدي إلى تحسين نوعية اإلنتاج ومن ثم فإنها تأخذ باأل

 . ورفع االنتاجية

 : المشتقات -1

تعرف المشتقات بأنها أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة ويطلق عليها هذا االسم ألنها مشتقة 

 . من أدوات استثمارية تقليدية كاألسهم والسندات وتعتمد قيمتها على أسعار هذه األدوات

يمكن تعريف األدوات المشتقة بأنها عبارة عن عقود مالية تتعلق ببنود خارج الميزانية و

 . وتتحدد قيمتها بقيمة واحدة أو أكثر من األصول أو األدوات أو المؤشرات األساسية المرتبطة بها

مخاطرها  وتضم المشتقات مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها و

التي تتراوح بين ثالثين يوما وبين عام أو أكثر، كما تتنوع هذه األدوات المشتقة تبعا  وآجالها

لدرجة تعقيدها، حيث من المتعارف عليه أن هذه األدوات ترتبط بعالقة طردية مع درجة تعقيد 

 : وأهم هذه المشتقات... ةينطبيعتها لناحية كونها أساسية أو وسيطة أو هج

 : عقود الخيار 0 -1

بارتفاع أو انخفاض السعر  تبر عقود الخيار آلية تمكن المتعاملين من تحويل توقعاتهمتع

( غالبا ما يكون ذلك نقدا)مالي إلى التنفيذ الفعلي من خالل الحق في استبدال أصل معين لألصل ال
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تحويل التوقعات فعليا إال  يتم محدد في المستقبل، ومن ثم( أو قبل موعد)بسعر محدد في موعد 

 : 1الشراء أو حق بالبيع، وبذلك يكون هناك نوعان من الخياراتبق ح

 سندات  –األسهم )الذي يعطي حامله الحق في شراء األصول : عقد خيارات الشراء– 

مكافأة ( محرر الخيار)، ولكي يتمتع مشتري الخيار به فإنه يدفع الطرف اآلخر (عمالت

قيام البائع بتنفيذ العقد، ويرتبط هذا الثمن ، أو عالوة محددة، وذلك مقابل للرفض غير قابلة

وبالمدة التي ، (سعر التنفيذ)يتفق عليه في العقد  الذي بالسعر( العالوة أو المكافأة)سواء 

 . العقد ليحق للمشتري التمتع فيها بالحق مح

 الذي يعطي حامله حق بيع األصول، وكما هو الحال بالنسبة لخيار  :عقد خيارات البيع

إنه للحصول على خيار البيع ال بد من دفع ثمن مناسب يقنع الطرف اآلخر الشراء ف

 . بتنفيذ االتفاق( محرر عقد خيار البيع)

ألصل أو بيعا فعليا لمع مالحظة أن خيار الشراء أو خيار البيع ال يمثل في الواقع شراء فعليا 

ر والمتعلقة بنقل الملكية، له، ولهذا فإنه يجري اختصار جميع الخطوات التي تتم في السوق الحاض

 . ض عن ذلك بالتسوية أو المقاصة النقديةويستعا

 : العقد اآلجل 1-2

بسعر محدد ( عملة أجنبية مثال)هو عقد بين طرفين أساسين أما لبيع أو شراء أصل معين 

لتفادي تعرضها وبتاريخ معين في المستقبل، وتستعمل المصارف والمستثمرين بكثرة العقود اآلجلة 

لمخاطرة تقلبات أسعار الصرف في مجال االستثمارات الدولية وتدفقات اإليرادات والمطلوبات 

 . المستقبلية

 : العقود المستقبلية 1-3

هي التزام تعاقدي نمطي أي بفئات محددة لبيع أو شراء أصل معين بسعر وبتاريخ معين في 

تاحا للتداول في البورصة، كما إنه المستقبل، ويختلف العقد المستقبلي عن العقد اآلجل بكونه م

تمثل أهم يختلف عن عقود الخيار بوجود مبدأ التزام طرفي العقد بتنفيذ االتفاق حتى النهاية، وت

لعقود المستقبلية في المشترين والبائعين والمضاربين والمستثمرين الراغبين األطراف الرئيسية ل

 (. المتحوطين)في التغطية 

 : تغطية منهالد المستقبلية عدة طرق لوتستخدم في سوق العقو

                                                           
1
 .13ص - 4443  - 483العدد  - 43المجلد  - مجلة المصارف العربية  - الخيارات – رياض أسعد- 
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 وهي قيام المستثمر بشراء عقد على أصل في سوق العقود المستقبلية  :تغطية الشراء

بتواريخ تسليم تتفق مع توقيت الحاجة إلى ذلك األصل بما يمكن من مواجهة مخاطر تغيير 

 . األسعار

 أسعار أصل معين وتعني بيع عقود مستقبلية لتجنب مخاطر انخفاض :تغطية البيع . 

 ألصل بديل لتغطية عقد ابرام وهي عملية شراء أو بيع  :التغطية باستخدام أصل مختلف

سوق على أصل آخر، وهو ما يمكن أن يطلق عليه التغطية المتقاطعة، كما يستخدم في 

لهما المضاربة على شراء عقد مستقبلي ألصل تشير العقود طريقتين للمضاربة، أو

في أسعار عقوده، والثاني المضاربة على بيع عقد مستقبلي ألصل صاعد التوقعات إلى ت

 . يتوقع اتجاهه تنازلي في أسعاره

 : المبادلة 1-4

وهي التزام تعاقدي بين طرفين يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي، أو أصل معين 

تعاقد وفيما يلي أهم د اللحالي، وبموجب شروط يتفق عليها عنمقابل تدفق أو أصل آخر بالسعر ا

 : أنواع المبادالت

 هي اتفاق بين طرفين على تبادل معدالت فائدة متغيرة بمعدالت  :مبادالت معدالت الفائدة

 . بتبادل هذا المبلغضرورة العلى مبلغ محدد بعملية معينة دون أن يقترن ذلك بفائدة ثابتة 

 مقابل أخرى على أساس  عملة معينة( شراء)هي عبارة عن بيع أو  :مبادلة العمالت

تاريخ الحق على أساس  في بيع/ تين ثم شراءيالتسليم اآلني بسعر الصرف اآلني بين العمل

ية وتعتمد مبادلة العمالت على التوقعات المستقبل .سعر صرف محدد مسبقا بين العملتين

 . للفروق في معدالت الفائدة وأسعار الصرف بين العملتين محل التعاقد

 هي خيار للدخول في مبادلة معينة بتاريخ محدد في المستقبل فالمبادلة  :الختياريةالمبادلة ا

االختيارية للفائدة البسيطة هي أساسا خيار لمبادلة سند ذي فائدة ثابتة بأخر ذي فائدة 

 . متغيرة

 هي اتفاق على مبادلة لمعدل العائد على سهم معين أو مجموعة من األسهم : مبادلة األسهم

 . عائد على سهم أو أصل مالي آخر في تاريخ الحقبمعدل ال
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 ي من الطرف اآلخر بموجبها أحد الطرفين بالشراء اآلنهي مبادلة يقوم  :مبادلة السلع

لكمية معينة من السلعة محل التعاقد بالسعر السائد، ويتم سداد الثمن فوريا وبيعها له في 

 . م السداد على فترات متفق عليهانفس الوقت بيعا آجال بسعر متفق عليه مسبقا وبحيث يت

 : عمليات إعادة الشراء 1-1

من األوراق المالية الحكومية وغير الحكومية  معينة طرفين على بيع كميةوتعني االتفاق بين 

مع تعهد البائع بإعادة شراء هذه األوراق بعد فترة محددة بسعر أعلى من ( األذون أو السندات)

وتعد عمليات إعادة الشراء من  .األمر على العملية العكسيةسري سعر البيع يتفق عليه، كما ي

األدوات الهامة المكملة لدور أذون الخزانة والسندات التي تصدرها الحكومات، وتستخدم البنوك 

المركزية هذه العمليات في تنظيم سوق النقد وضبط اتجاهات أسعار الفائدة على المعامالت بين 

متصاص فائض السيولة لدى البنوك أو ضخ سيولة للسوق حسب ما البنوك حيث تستخدمها في ا

 . تقتضيه الظروف

 : في إطار المشتقات ىأدوات أخر 1-0

  وهو عقد يتضمن سلسلة من الخيارات لمعدالت سعر  (:السقف)عقود الحد األقصى

 والذي غالبا ما يكون ثابتا، وقد يكون متغيرا  ة، ولكل سقف سعر فائدة متفق عليهالفائد

يسري خالل كل فترة من فترات العقد التي يتم خاللها المقارنة بينه وبين سعر فائدة 

السوق، فإذا كان األخير أكبر من السعر المتفق عليه فإن البائع للسقف سوف يدفع 

 . للمشتري الفرق بين السعرين، أما في الحالة العكسية فسوف ينتهي الخيار

  ( القاعدة)وهي معكوس السقف ألن بائع العقد  (:يةالقاعدة أو األرض)عقد الحد األدنى

يتسلم عالوة مقابل موافقته على تعويض المشتري عن الفروق بين أسعار الفائدة الفعلية 

 . وبين تلك المتفق عليها إذا انخفضت أسعار الفائدة المطلوبة دون مستوى معين

 فالعالوة المقبوضة ( ةالقاعد)متزامن مع بيع ( سقف)وهي شراء لعقد  :السقف والقاعدة

تكلفة شراء السقف وهي تعتمد على األسعار ( أكثر أو أقل)مقابل بيع القاعدة تقابل لدرجة 

المتفق عليها للنوعين، وعلى الرغم من تعدد المتعاملين في سوق المشتقات إال أنه يمكن 

 : تصنيفهم إلى فئتين هما

يدخلون هذه األسواق لتحقيق أهداف معينة تتصل وتشمل المستخدمين النهائيين الذين  :الفئة األولى

بالتحوط وتكوين المراكز المالية والمضاربة، وتشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من المؤسسات مثل 
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المصارف وبيوت األوراق المالية وشركات التأمين وشركات االستثمار المؤسسي وصناديق 

 . االستثمار وصناديق التعاقد

الوسطاء أو المتعاملين الذين يلبون احتياجات المستخدمين النهائيين للمشتقات  وتشمل :الفئة الثانية

من خالل صناعة األسواق لهذه األدوات الجديدة، وذلك مقابل جني ايرادات في شكل رسوم 

الصفقات وهوامش عروض البيع والشراء إضافة إلى االستفادة من مراكزهم المالية الخاصة، 

 . الستثمار والمصارف الفاعلة في األسواق العالميةوتضم هذه الفئة شركات ا

 : التجارة االلكترونية -0

تعرف منظمة التجارة العالمية التجارة االلكترونية على أنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد 

الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل الكترونية، ويعرفها 

فيذ بعض أو كل العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة االنترنت البعض بأنها تن

والشبكات التجارية العالمية األخرى أو باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهي وسيلة 

سهلة وسريعة إلبرام الصفقات التجارية الكترونيا سواء كانت التجارة في السلع والخدمات أو 

هذا وقد قامت كثير من البنوك بتقديم خدمة مصرفية جديدة بإصدار  .ج الكمبيوترالمعلومات وبرام

بطاقة فيزا خاصة باإلنترنت فقط وذلك لتشجيع عمالئها على الدخول في عالم التجارة اإللكترونية 

بما توفره البطاقات من سرعة وأمان وسهولة في التعامل وتقدم هذه البطاقات خدمة مصرفية عالية 

التحويل بين الحسابات  وإمكانيةخاصة به الالعميل على الحسابات الجارية مل إطالع حيث تش

وحسابات التوفير وسداد مستحقات بطاقات االئتمان وطلب دفتر شيكات، والوقوف على آخر 

أسعار العمالت واالتصال بالبنك عن طريق البريدي االلكتروني لالستفسار عن الخدمات البنكية 

 . 1التي يقدمها

شرت التجارة اإللكترونية في معظم دول العالم من الشرق إلى الغرب وأثبتت نجاحها نتوقد ا

 . نتيجة لما شهده العالم من التقدم التكنولوجي الهائل وزيادة حدة الترابط بين األسواق

 : أنواع التجارة ا لكترونية 0-0

 تجارة األعمال مع األعمال : 

التجارة على الشركة وعدد من مورديها وعمالئها الكبار عن يقتصر التعامل في هذا النوع من 

وتبلغ نسبة هذا  ،شر على المألبكة اإلنترنت خاصة بالشركة ال تنطريق شفرة وعناوين على ش

                                                           
1
 . 33ص – 3001 –دار النهظة العربية  –و الرقابة المرنة  القطاع المصرفي بين التحرر المالي –عبد الباسط وفا  - 
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من إجمالي حجم التجارة اإللكترونية ويساعد أسلوب التشفير في تحقيق المزايا % 81النوع نحو 

 : التالي

 . خصوصية وسرية المعلومات -

 . صحة الرسالة أي التأكد من عدم وقوع أي تغيرات أثناء حركة الرسالة -

 . ولية البائع والمشتري نحو العقدؤمس علىالتأكيد  -

التوافق في إجراء العملية بحيث يستطيع المشتري والبائع إقامة هذه العملية من دون  -

 . عن اختالف البرامج المستحدثة من الطرفينعوائق ناتجة 

 ال مع المستهلكينتجارة األعم : 

ويطلق البعض على هذا النوع التسويق اإللكتروني أو تجارة التجزئة اإللكترونية لتميزه عن 

من إجمالي حجم % 01نحو النوع هذا نسبة التجارة اإللكترونية بين قطاعات األعمال، وتبلغ 

 . التجارة اإللكترونية

 : أسلوب الدفع 0-2

 ر شبكة االنترنت، وهو أكثر األشكال ارتباطا بالتسويق الدفع بواسطة بطاقة االئتمان عب

 . اإللكتروني

 قدا عند التسليم بعد الشراء من المواقع التجارية على اإلنترنتالدفع عن طريق الشيك أو ن . 

 : 1أهمية التجارة ا لكترونية 0-3

روني تسمح التجارة اإللكترونية بالتسوق عبر شبكة اإلنترنت عن طريق االتصال اإللكت -

المباشر بين المتعاملين، وبذلك فهي تستغني عن المستندات الورقية وما تستلزمه من 

نفقات، كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق 

 . القضاء على التأخير في إصدار القرارات اإلدارية

عتبر بديال عن تخصيص جزء توفر في النفقات اإلدارية ونفقات االتصال وغيرها، حيث ت -

ا تسمح كبير من رأس المال في إقامة عالقات مستمرة بين البائعين والمشترين، كما أنه

 . للمستهلك بإتمام عملية التوزيع

                                                           
1
 . 23/22ص - 3000 – القاهرة – مكتبة عين شمس  - اقتصاديات البنوك  - فرج عبد العزيز عزت - 
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البائعين والمشترين بما تتميز به من تدفق المعلومات  من ترشيد القرارات التي يتخذها كل -

دقيقة، مما يسمح بسهولة المقارنة بين المنتجات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة منسقة و

 . من ناحية األسعار أو الجودة أو طريقة الدفع

لكل من المستهلكين والمنتجين خاصة في الدول النامية، حيث أنها  خاصة تعتبر ذات أهمية -

 .تستطيع التغلب على الحواجز التقليدية للمسافة ونقص المعلومات عن الفرص التصديرية

 : الري يحكم االلتزامات التعاقدية في التجارة ا لكترونية القانون 0-4

مما هو جدير بالذكر أن التجارة اإللكترونية تتميز بثالث أمور تستدعي تطبيق أحكام قانونية 

 : خاصة بها

 . إبرام الصفقات بين مورد السلعة أو الخدمة وطالبها وهما على مسافة كل واحد من اآلخر -

، األمر الذي يطرح عدد من المسائل القانونية أهمها القانون الواجب تطبيقه بالحدود تتقيد ال  - 

في حالة النزاع، وحماية العالمات المسجلة، واللغة التي يتعين ابرام الصفقة بها، 

 . بها واألنظمة المصرفية الواجب التقيد

ام األطراف تقوم على تعاقد بدون مستند أو مرتكزات مادية، األمر الذي يثير مسألة التز -

المتعاقدين في القوانين التي ال زالت ترتكز على أولوية الكتابة والوثائق الخطية في 

 . اإلثبات

دولة  كل لذلك يختلف القانون المطبق على االلتزامات التعاقدية في التجارة االلكترونية في

مورد السلعة أو أمام القضاء في دولة  وأحسبما يرفع النزاع أمام القضاء في دولة المستهلك 

دولة من  00 والتي يسرى مفعولها في 0798برمة عام الم بروكسل وقد نظمت اتفاقية .الخدمة

الدول األعضاء في المجموعة األوروبية التعامل بأن جعلت المستهلك له الخيار من حيث المبدأ في 

د معه، بينما ال يستطيع ي تعاقيم فيها أو محاكم دولة المورد الذاللجوء أمام محاكم الدولة التي يق

 . 1األخير سوى اللجوء إلى محاكم الدول التي يقيم فيها المستهلك

 .  Forfaitingthe: شراء مستندات التصدير -0

وهو عبارة عن شراء التزامات يتم استحقاقها في تاريخ مستقبلي وتكون هذه االلتزامات ناتجة 

ون الحق في الرجوع على أي من الذين عن تقديم سلع أو خدمات غالبا في مبادالت التصدير د

                                                           
1
دور تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة واقع المصرف التجاري  –بسمة محمد سامي الخطيب  - 

 . 23ص – 3004 –جامعة دمشق  –كلية االقتصاد  –مذكرة ماجستير في إدارة األعمال  –وري الس
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وباته يتم انتقالها إلى مشتري قاموا بتحويل هذا االلتزام، وبالتالي فإن كافة مخاطر التحصيل وصع

 (. قيمة الخصم)لمصدر القيمة نقدا بعد استقطاع فائدته يدفع ل الذي الدين

افي أو ضمان على عنصر التأمين في صورة ضمان إض وعادة ما تشمل الديون المشتراة

 . غير مشروط وغير قابل لإللغاء يكون مقبوال من مشتري الدينمصرفي 

 : كأداة تمويل Forfaiting مالمح الـ  0-0

 :ليما ي Forfaitingأهم سمات من 

أنها تتم عادة بأسعار فائدة ثابتة وتوفر تمويل متوسط األجل وترتبط بتمويل السلع  -

 . الرأسمالية

 . ارة أو الكمبياالتتقوم على خصم فواتير التج -

مع أنشطة التمويل األخرى، إال أنه يختلف  عامة وعلى الرغم من تشابه هذا النشاط بصفة

انفراده بتلبية حاجات المصدرين الذين يريدون مساعدة مالية سريعة بدون تعقيدات  في عنهم

دين دون إضاعة التوثيق القانوني والذين يرغبون في تفادي كافة المخاطر في حالة ائتمان المور

 . فرصة إتاحة ائتمان متوسط األجل لعمالئهم

 : Forfaiting1 الـفي  وسائل ضمان المدفوعات 0-2

ما يتم ربط هذه الضمانات بإتمام العقود التجارية  ةضمانات الحكومات أو الدولة، وعاد -

ذات العالقة، ومن الضروري أن يكون الضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء وساري 

 . ولالمفع

الضمان المصرفي، وتتصف بسهولة التحويل، وعادة ما يكون البنك الضامن هو نفس  -

البنك المستورد والذي يشترط أن تتوافر له المواصفات والمعايير التي تؤهله للتعامل 

 . دوليا

ويعد هو الوسيلة العملية واألكثر تفضيال في تأمين الحق، وهو : Avalالضمان اإلضافي  -

بشكل مباشر ويكون المستند مقرونا ": Per Aval"بالسداد تدون في كلمة ن وعد ععبارة 

 . بالتوقيع ليمثل ضمانا غير مشروط وغير قابل لإللغاء

-  

                                                           
1
 –الطبعة األولى  –عمان  –دار البركة للنشر و التوزيع  –تسويق الخدمات المصرفية، مدخل نظري و تطبيقي  –أحمد محمود أحمد  - 

 . 22ص – 3004
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 . ingForfait الـ خطوات تنفير 0-3

عادة ما يحتاج المصدر في مرحلة إعداد العقد بينه وبين المستورد بخصوص  :يالعرض األول

ف المحتملة للتمويل، ونظرا لعدم وضوح كافة تفاصيل الصفقة فإن سلعة ما إلى معرفة التكالي

ن من تقديم عرض نهائي ملزم، إال أنه يكون في وضع يسمح له كمال يت Forfaiterمشتري الدين 

( وغير ملزم)خصم تقريبي وتقديم معدل ( و البنك الخاص بهأ)باإلجابة على استفسارات المصدر 

 . أسعارهيساعد المصدر على تحديد هيكل 

في المرحلة النهائية للصفقة تكون التفاصيل الهامة قد وضحت، وبالتالي يقوم  :العرض النهائي

هذا العرض النهائي الملزم  تقديم ين، وقبلالبنك مشتري الدالمصدر بطلب عرض نهائي من 

 : يحتاج البنك إلى المعلومات اآلتية

 . دولة التصديرنوع العملة والمبلغ والفترة التي سيتم تمويلها و -

 . دولة واسم المستورد ودولة اسم الضامن -

 . (كمبياالت أو سندات أذنية)شكل الدين الذي سيتم شراؤه  -

 (. ضمان إضافي أو خطاب ضمان منفصل)شكل الضمان  -

 . ونوع السلعة التي سيتم تصديرها( قيم وتواريخ استحقاق الفواتير)جدول السداد  -

 . يم المستندات ومكان تسديد السندات األذنية أو الكمبياالتتاريخ تسليم السلعة وتاريخ تسل -

 . التراخيص والموافقات الضرورية -

الطرفين، حيث  وإذا قام المصدر أو البنك الخاص به بقبول العرض النهائي، يصبح ملزما لكال

 ملزما الدين يكون مقدم المستندات ملزما بتسليم السلع في الوقت المتفق عليه، ويكون مشتري

 . بشراء الحق بمعدل الخصم المتفق عليه

 . ingForfait1المخاطر التي يتحملها الـ  0-4

 والتي تتضمن احتماالت عدم القدرة أو عدم الرغبة في السداد من  :المخاطر التجارية

 . جانب المدين أو الضامن

                                                           
1
مذكرة ماجستير في التمويل و  –ية عبر االنترنيت المقدمة من البنوك التجارية األردنية تقييم الخدمات المصرف –مروان أحمد طاهات  - 

 . 18ص -3003 –جامعة أل البيت  –كلية إدارة المال و األعمال  –المصارف 
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 داد ومخاطر التحويل من دولة المدين أو الضامن والتي تحول دون س :المخاطر السياسية

 . االلتزامات الخارجية

 والتي ترتبط بالغير في أسعار الصرف بين العملة المحلية والعملة األجنبية  :مخاطر العملة

 . مشتري الدينعملة مختلفة عن عملة المصدر أو حينما تكون الفواتير مقومة ل

 (. بنوك بدون مباني)خدمات مصرفية بدون فروع :ة أخرىخدمات مصرفي -9

الفرصة التي أتاحها التقدم التكنولوجي الرهيب في مجال تكنولوجيا المعلومات اغتنمت البنوك 

واستجابت للتغيرات التي حدثت في سلوكيات العمالء وبدأت في ايجاد منتجات جديدة أو زيادة في 

% 11نشاط العديد من الخدمات المصرفية غير التقليدية التي تقدمها لعمالئها خارج الفروع إلى 

الخدمات المصرفية التي تقدم في الدول الصناعية المتقدمة وذلك عن طريق أجهزة من إجمالي 

، Tele Bankوخدمة  EFTPOSوأجهزة نقاط البيع اإللكترونية  ATMف اآللي االصر

وأخيرا لجأت البنوك إلى تقديم الخدمة البنكية خارج الفروع عن طريق اتمام جميع المعامالت 

 الهاتفيةعبر الخدمات ا( إصدار شهادات اإليداع وفتح الحساباتودائع والمن تلقي )المصرفية 

البنك ذو الوجود الحقيقي  عبر خدمات المحمول وهو يعتبر نقيضوالبريد واإلعالن في الجرائد و

 . المادي والبنك المتنقل

 والبريد وا عالن في الجرائد كية خارج الفروع عن طريق الهاتفالخدمة البن : 

 : ا البنكنظام العمل في هر

 : يعتبر هذا البنك بدون مبنى فال يتم التعامل وجها لوجه، ويتم فيه العمل على النحو التالي

 . ة واإلعالن في الجرائدهاتفييصل البنك إلى عمالئه من خالل الخدمات ال -

يركز البنك على تقديم الخدمات للعمالء بصورة مرضية على أكمل وجه حيث يتم فتح  -

 . في نفس اليوم الذي يتلقى فيه البنك طلبات العمالءالحسابات الجديدة 

يضم هذا البنك مجموعة متميزة من موظفي الحسابات المدربين وذوي الخبرة الواسعة  -

 . لإلجابة على أسئلة العمالء وتلبية طلباتهم بصورة تشعرهم بالراحة في تعاملهم مع البنك

 . والموظفين التنفيذيينيتميز بقلة عدد الموظفين المخصصين لخدمة العمالء  -
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 1اآلثار االيجابية للتوسع في هرا النوع من البنوك : 

 بالنسبة للبنك : 

تقليص الحاجة إلى مباني الفروع للقيام بتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم خفض التكلفة  -

 .البنوك عند إنشاء مقر لهاالتي تتحملها 

 . ي بعض فروعهاحل المشاكل التي تواجهها البنوك من ضيق المساحة ف -

 . تقليص حجم العمالة -

 . مدار اليوم وخالل العطالت الرسميةتقديم العديد من الخدمات على  -

 بالنسبة للعميل : 

 . توفير الوقت وتجنب االنتظار في صفوف للحصول على الخدمات المصرفية -

 . التمتع بمزايا العوائد المرتفعة التي تقدمها هذه البنوك لجذب المزيد من العمالء -

 الخدمة البنكية عبر المحمول : 

على إقامة قناة اتصال مباشر بين البنك  Mobile Bankingتعتمد خدمة البنك المحمول 

وهو النظام الذي يتيح استخدام اإلنترنت من خالل المحمول حيث يستطيع البنك عرض والعميل 

دائع واالستفسار عن خدمات مصرفية ومعلوماتية على عمالئه مثل إيداع األموال وربطها في و

رصيد الحساب أو تحويل مبالغ من النقود من حسابات العميل إلى حساب آخر وغير ذلك من 

 . العمليات المصرفية

في العالم، حيث قدم أحد البنوك األلمانية  المحمول بنكالوتعتبر ألمانيا أول دولة تقوم بإدخال 

المحمول  الهاتفئه االتصال من خالل ول ليحقق لعمالمخدمة البنك المح 0111 جانفيفي أول 

 . على اإلنترنت من أي مكان في العالم YAHOO عبالبنك عن موق

العمليات المصرفية ما زال في مراحله األولى  فين االستخدام المحمول ذكره أومما يجدر 

سواء على المستوى العالمي أو المحلي خاصة أن شاشة المحمول ال تستطيع عرض امكانيات 

 . في هذا المجال بالنسبة لحجم المعلومات وسرعة إرسالها واستقبالها هائلة

 

 
                                                           

1
 . 28ص –مرجع سابق  –أحمد محمود أحمد  - 
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 . 1"السويفت"نظام التحويالت ا لكترونية  -6

تتم التحويالت اإللكترونية لألرصدة النقدية عن طريق شبكة السويفت وهيئة السويفت هي 

الفعلي في عام ومقرها بلجيكا وبدأت عملها  0799 منظمة دولية غير هادفة للربح تأسست سنة

مستخدم وهي مملوكة وتدار بواسطة األعضاء المشتركين من الهيئات  100دولة و 00بين 0799

ويتم نقل األرصدة النقدية وذلك من خالل اتصاالت تمتاز بسرعة فائقة وسرية تامة بين  .المالية

ه الخدمات المشتركين مما يساعد البنوك لتقديم خدمات مصرفية على مستوى عالمي ومن بعض هذ

 : ما يلي

 . تحويالت العمالء -

 . التحويالت البنكية -

 . عمليات النقد األجنبي -

 . نديةتاالعتمادات المس -

 . األوراق المالية -

 . كشوف الحسابات -

بناء أعلى  منوتزود الهيئة برنامج خدماتها بطريقة تمكن الهيئات المالية في انحاء العالم 

تساير استراتيجية المجتمع من حيث تقديم خدمات متعددة  مستوى من التنافس مع اآلخرين بطريقة

ويؤدي هذا التنميط إلى زيادة الكفاءة وتخفيض  جنماذوذلك من خالل أنماط يقصد بها ومتضاعفة 

 . دولة 098ألكثر من ستة آلف مشترك في قد أصبحت هذه الخدمات تقدم اآلن تكلفة الرسالة، و

                                          

             

                      

       

         

 

                                                           
1
 . 32ص –مرجع سابق  –بسمة محمد سامي الخطيب  - 
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       :خالصة الفصل

ال شك أن بعض الدول النامية و من بينها الجزائر من المتوقع لها أن تواجه صعوبات و خسائر  

و هو ما . GATSمن جراء تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية في نطاق تطبيق اتفاقية 

المقام األول إلى ضعف قدرات و تواضع إمكانيات هذه الدول بصفة عامة في مجال يرجع في 

الخدمات المالية و المصرفية، و انخفاض كفاءتها و بالتالي قدرتها التنافسية، فضال عن أن معظم 

 .هذه الدول مستوردة صافية للخدمات المالية و المصرفية

ت أو ربما خسائر من جراء تحرير الخدمات و على الرغم من احتمال مواجهة الجزائر لصعوبا

المالية و المصرفية، فإننا نتوقع أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية و ما 

تقتضيه من تحرير التجارة في الخدمات المالية و المصرفية يعد أمرا حتميا ال مناص منه، و 

يعات ، اإلجراءات و التنظيمات لتهيئة القطاع بالتالي يجب على الجزائر وضع مجموعة من التشر

المصرفي الجزائري لمواجهة المتغيرات الحديثة التي يتطلبها تنفيذ اتفاقية تحرير الخدمات المالية 

من إضافة  إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجزائري حتى يتمكن بشكل كبيرالسيما عن طريق 

 .تحرير و التقليل من الخسائر المحتملة منهميزة تنافسية، و زيادة االستفادة من هذا ال

                            . و هذا ما سنحاول أن نتناوله بشكل واسع و مفصل في الفصل الموالي

                         

                                                                                                          

                                     



 

 
  

 
(GATS)
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 :تمهيد الفصل

قطاع واسع وكبير فهو وقطاع الخدمات  .هناك الكثير من االقتصاديات مبينة على قوة الخدمات فيها

خدمات اإلعالن، السياحة، التأمين، المصارف، النقل، االتصاالت، )طات كثيرة جدا ايشمل نش

عديدة وكثيرة في  قطاع الخدمات شهد تطورات وتغيرات ، ونستطيع أن نقول بأن...(ت،الصحةالبورصا

أكثر  ، إال أننا نستطيع أن نؤكد أن...(نقل، المواصالت،المصارف، التعليمال)ة يمختلف المجاالت الخدم

مصارف خاصة، مصارف )المجاالت الخدمية التي شهدت تحديثا وتطويرا هو القطاع المصرفي 

 ...(. إسالمية، تطوير وتحديث القطاع المصرفي العام

أثاره االيجابية والسلبية على المستوى البعيد ي في تجارة الخدمات سوف تنعكس إن التنافس الدول

والقريب على القطاعات الخدمية في الجزائر، ومن بين هذه القطاعات األكثر أهمية هو القطاع 

المصرفي، وذلك الرتباطه المباشر والقوي بالسياسة المالية والنقدية للدولة، وتأثيره على النشاط 

دي والتجارة الخارجية، وما نود الوصول إليه هو معرفة فيما إذا كان القطاع المصرفي االقتصا

رض أن الجزائر أصبحت عضوا ، وذلك بفالجزائري قادر على المنافسة مع المصارف العربية واألجنبية

دمات سات االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخانعكا في منظمة التجارة العالمية، ومعرفة أثار و

(GATS ) هذا بالتفصيل في فصلنا هذا من خالل  سنتناولعلى القطاع المصرفي الجزائري، بحيث

مة المصرفية في الجزائر والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في إطار وإعطاء واقع هيكل المنظ

ة الخدمات على العامة للتجارة في الخدمات، وكذلك بيان اآلثار العامة لتحرير تجار االتفاقيةمضمون 

من خالل اآلثار االيجابية لنامية وعلى الجزائر بصفة خاصة، القطاع المصرفي والمالي في الدول ا

 . والسلبية المحتملة، وكيفية االستفادة من النقاط االيجابية وتفادي النقاط السلبية
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 . والعوامل المؤثرة عليه جزائريهيكل القطاع المصرفي ال: المبحث األول

 لتي تتأثر بالتطور االقتصادي، فمن المعروف أنيعتبر القطاع المصرفي من بين أهم القطاعات ا

ن ارتبطت بما تشهده االقتصاديات من تحول عبر مراحل تطورها اقتصاديا واجتماعيا، ومن هنا فإ هنشأت

ت االقتصادية التي بين الدول نتيجة للتباين في الظروف والتحوال تباين البنوك في أداء وظائفها اختلف

 . تمر بها الدول

إن القطاع المصرفي القتصاد ما بالمعنى الواسع يتكون من البنك المركزي، البنوك التجارية 

 . والمؤسسات المالية والنقدية

وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث من خالل أربعة مطالب حيث سنتناول هيكل القطاع 

والتحديات التي تواجه داخليا وخارجيا جراء اإلصالحات المتبعة وسبيل المصرفي الجزائري الحالي 

 .إعادة هيكلة القطاع في ظل التحديات الدولية الراهنة

 و مهامه رفي الجزائريمصالالقطاع  هيكل: المطلب األول

 المصرفي الحالي القطاع هيكل :الفرع األول

 : الخزينة العمومية وبنك الجزائر-1

 : عموميةالخزينة ال -1-1

أين ثم الفصل بينهما، وقد لعبت دورا كبيرا  2299أوت  92بقيت تتبع الخزينة الفرنسية إلى حدود 

في إقراض المؤسسات العمومية، كما يمكن القول بأنها حلت في كثير من األحيان محل البنك المركزي 

  .1في لعب دور الظابط للسياسة النقدية( بنك الجزائر حاليا)

       la Banque d'Algrie: جزائربنك ال -1-2

زائر المستقلة، كان يسمى بالبنك المركزي الجزائري، ويعتبر أول مؤسسة نقدية يتم تأسيسها في الج

، وقد ورث البنك المركزي، 211-99بموجب القانون رقم  2291 ديسمبر 21كان ذلك في 

ادت الجزائر تبيين قدرتها في قطع اختصاصات بنك الجزائر الذي أسس في عهد االستعمار، وبتأسيسه أر

وقد أوكلت  .أي عهد لها باالستعمار، وإبراز نيتها في وضع المؤسسات التي تعبر عن سيادتها واستقاللها

له كل المهام التي تختص بها البنوك المركزية في دول العالم، فهو المسؤول عن إصدار النقود وتدميرها، 

وحسب قانون تأسيسه فهو يعتبر بنك البنوك، مما يجعله  .ستعمالهكيفيات ا تحديد معدل إعادة الخصم و
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راضية كما أنه بنك الحكومة مما يحتم عليه تقديم تسهيالته لها بإعطاء تسبيقات قاالمسؤوال عن السياسة 

لكن الواقع أثبت أن البنك المركزي لم تكن له سلطة  .للخزينة، وإعادة خصم سندات مكفولة من طرفها

له بتكريس هذه المهام في الميدان، فالبنوك التجارية كانت تحت سيطرة وزارة المالية وليس  فعلية تسمح

لم تكن تخضع لسلطته، بل كانت سببا مباشرا في التوسع  الخزينة تحت سلطته هو كبنك للبنوك، كما أن

ود القانونية، ومن خصائصه أنه يخلق النق .النقدي وعنصرا أساسيا في رسم السياسة اإلقراضية وتنفيذها

 .على قمة في الجهاز المصرفيأيسيطر على شؤون النقد واالئتمان، ويقوم بمحاسبة مختلف البنوك كونه 

 . ويوجد بنك مركزي وحيد في كل بلد، كما أنه مملوك من طرف الحكومة

 : البنوك التجارية-2

 : Banque Nationale d’Algérie( BNA)البنك الوطني الجزائري  2-1

، ويعتبر من أول البنوك التجارية التي ثم تأسيسها في الجزائر 2299 وانج 21لبنك في أنشئ ا

القرض العقاري للجزائر وتونس، القرض الصناعي : 1المستقلة، وتأسيسه عوض البنوك األجنبية التالية

 .موالتجاري، البنك الوطني للتجارة والصناعة في إفريقيا، بنك باريس وهولندا، مكتب معسكر للخص

كما أنه قد تكفل بمنح  .وباعتباره بنكا تجاريا، فإنه يقوم بجمع الودائع، ومنح القروض قصيرة األجل

 . القروض للقطاع الفالحي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والتجمعات المهنية لإلستراد

 : Crédit Populaires d’Algérie( CPA)القرض الشعبي الجزائري  2-2

بنك تجاري يتم تأسيسه في الجزائر المستقلة ورأس ماله  ثاني ، وهو2291ماي  21ثم إنشاؤه في 

تأسس على أنقاض القرض الشعبي للجزائر، وهران، قسنطينة، . 9002مليار دج في  92.9مقدر ب 

شركة : عنابة، والصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي، ثم اندمجت فيه ثالثة بنوك أجنبية هي

فهو يقوم بجمع  .مصر –ض، المؤسسة الفرنسية للقرض والبنك، البنك المختلط الجزائر مارسيليا للقر

بدأ يمنح القروض الطويلة  2212الودائع باعتباره بنكا تجاريا، ويمنح القروض القصيرة وابتداء من 

مة كما أنه تكفل بمنح القروض للقطاع الحرفي والفنادق والقطاع السياحي بصفة عا .والمتوسطة األجل

 . وكذا قطاع الصيد والتعاونيات غير الفالحية والمهن الحرة
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  Banque Extérieure d’Algérie( BEA)البنك الخارجي الجزائري  2-3

، وهو آخر وثالث بنك يتم تأسيسه 901 -91بموجب األمر  2291أكتوبر  2تأسس هذا البنك في 

القرض الليوني، الشركة العامة، : سة بنوك أجنبيةأنشأ على أنقاض خم .تبعا لقرارات تأميم القطاع البنكي

 . بنك باركليز ،قرض الشمال، البنك الصناعي للجزائر والمتوسط

يتكفل بتمويل عمليات التجارة الخارجية، حيث  وفي جانب االقتراض. يقوم هذا البنك بجمع الودائع

كما يتم  .دعم الماليالتقديم لهم يمنح القروض من أجل تسهيل اإلستراد، وتأمين المصدرين الجزائريين و

سونطراك وشركات الصناعات الكيمياوية : فيه أيضا تركز العمليات المالية للشركات الكبرى مثل

 . والبتروكمياوية وقطاعات أخرى

ونتيجة للنقص في تمويل المجال الزراعي والشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ثم تأسيس 

  :بنكين جديدين للودائع هما

 :بنك الفالحة والتنمية الريفية 2-4

 )Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR  

، وحقيقة كان تأسيسه تبعا 909-99بموجب المرسوم رقم  2299مارس  21تأسس هذا البنك في 

هو أيضا بنك ف .فهو يقوم أيضا بجمع الودائع الجارية أو ألجل. إلعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري

كما أنه يعتبر بنكا  .تنمية، ألن بإمكانه منح قروض متوسطة وطويلة األجل هدفها تكوين رأس مال ثابت

متخصصا في القطاع الفالحي، لذلك يمكنه منح قروض في هذا المجال لتمويل القطاع الفالحي، وترقية 

 . واألنشطة المختلفة في الريفالنشطات الفالحية والحرفية، وتمويل األنشطة الصناعية الغذائية، 

  :Banque du Développement local  (BDL)بنك التنمية المحلية  2-5

وهو آخر بنك  .2292أفريل  10المؤرخ في  92-92تأسس هذا البنك بموجب المرسوم رقم 

بعد  هذا البنك انبثق .تجاري يتم تأسيسه في الجزائر بعد إعادة الهيكلة، وقبل الدخول في اإلصالحات

فهو يقوم بجمع الودائع، ومنح القروض للجماعات والهيئات العامة  .هيكلة القرض الشعبي الجزائري

 . المحلية
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  :الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 2-6

Caisse Nationale d’Epargne et de prévoyance (CNEP)  

تتمثل مهمته في جمع . 991-91بموجب القانون رقم  2291أوت  20ثم تأسيس هذا الصندوق في 

: خارات الصغيرة للعائالت واألفراد، أما في مجال القرض فهو يقوم بتمويل ثالثة أنواع من العملياتاالد

يمكنه أيضا شراء سندات  .تمويل البناء، الجماعات المحلية وبعض العمليات الخاصة ذات المنفعة الوطنية

بقرار من وزارة المالية، ثم تكوين وتكريس  2212ام وفي ع. التجهيز التي تصدرها الخزينة العمومية

أما في  .ففي هذا اإلطار، زاد من ادخار العائالت وارتفعت موارده المالية .الصندوق كبنك وطني للسكن

 إطار سياسته اإلقراضية،  فإنه يمنح القروض لبناء سكن، أو شراء سكن جديد، أو تمويل مشاركة

 .1المقترض في تعاونية عقارية

 : Banque Algérienne de développement(BAD)البنك الجزائري للتنمية  -2-7

ثم تحويل اسمه من . 2291ماي  1الصادر في  292-91تأسس هذا البنك بموجب القانون رقم 

وقد ورث هيكال  .2219عام ( BAD)إلى البنك الجزائري للتنمية ( CAD)الصندوق الجزائري للتنمية 

 ألجل ومؤسسة واحدة لالئتمان طويلت أربع مؤسسات واحدة لالئتمان متوسط اليااعند تأسيسه، وفع

القرض العقاري، القرض الوطني، صندوق الودائع واالرتهان، صندوق صفقات الدولة، : ألجل وهيا

وفي مجال اإلقراض كان  .بتعبئة االدخار المتوسط وطويل األجل يقوم و .صندوق تجهيز وتنمية الجزائر

 . متوسطة وطويلة األجل لتمويل عمليات التراكم، لذلك اعتبر بنك أعمال حقيقي متخصص يمنح القروض

عرض جدولين،  و هذا من خالل: الجهاز المصرفي الجزائريب الخاصة مؤشراتالوفيما يلي بعض 

األول لهيكل الودائع أما الثاني لهيكل القروض بالنسبة للجهاز المصرفي الجزائري في الفترة ما بين 

  .9002و  9009
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 .2882-2880هيكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة : (80)رقم  الجدول

  مليار دج: الوحدة المعيارية

 ديسمبر البيان
 2880 

جوان 
2882 

 1211,5 1112 :و تتكون من ودائع تحت الطلب

 9929,1 9292,9 ودائع لدى البنوك التجارية -

 911,9 221,9 ودائع لدى الخزينة  -

 992,2 992,9 ودائع لدى البريد الجاري -

 9021,9 2222 :و تتكون منألجل ودائع 

 2919,9 2112,9 ودائع بالدينار -

 999 922,9 ودائع بالعملة الصعبة -

 .2882، سبتمبر 0معطيات من بنك الجزائر، اإلحصائية الثالثية رقم : المصدر

 1112من  9002و  9009ت قيمتها ما بين من الجدول يظهر أن الودائع تحت الطلب انخفض

مليار دج، خاصة الودائع لدى البنوك التجارية التي انخفضت قيمتها من  1211.2إلى مليار دج 

ودائع األخرى ، فقد أما بالنسبة لل .9002و  9009مليار دج ما بين  9929.1مليار دج إلى  9292.9

مليار  911.9مليار دج إلى  221.9من  9002و  9009ارتفعت قيمة الودائع لدى الخزينة ما بين 

مليار دج، أما الودائع ألجل  992.2مليار دج إلى  992.9دج، الودائع لدى البريد الجاري ارتفعت من 

بالنسبة للودائع بالدينار و العملة . مليار دج 2222مليار دج بعد ما كانت  9021.9وصلت قيمتها إلى 

 ،(بالعملة )مليار دج  999و ،(بالدينار)مليار دج  2919.9الي إلى على التوالصعبة، فقد وصلت قيمتها 

 (. بالعملة)مليار دج  922.9، و(بالدينار)مليار دج  2112.9بعد ما كانت على التوالي 
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 .2882-2880هيكل القروض للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة : (82)رقم  الجدول

  مليار دج: الوحدة المعيارية

 2008سمبردي البيان
 

 2882جوان 

 9111,2 9922,2 قروض لالقتصاد

 2291,9 2292,1 قروض قصيرة األجل

 2920,1 2199,2 قروض طويلة األجل 

 .2882، سبتمبر 0معطيات من بنك الجزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية رقم : المصدر

 9111.2دج إلى  مليار 9922.2يظهر لنا الجدول أن قروض االقتصاد قد عرفت ارتفاعا من 

، نفس الشيء يالحظ بالنسبة للقروض طويلة األجل التي عرفت هي 9002و  9009مليار دج بين 

أما بالنسبة للقروض قصيرة األجل،  .مليار دج 2920.1مليار دج إلى  2199.2األخرى ارتفاعا من 

 . 9002و  9009مليار دج  بين  2291.9مليار دج إلى  2292.1فشهدت انخفاضا من 

 : حديثة النشأة ةالبنوك والمؤسسات المصرفي-3

الجهاز يبين الجدول التالي مجموعة البنوك التي أنشأت في الجزائر بعد اإلصالحات التي مست 

 : تزال تنشط لحد اآلن المصرفي في  سنوات التسعينات والتي
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 .عمليات اإلصالحالبنوك والمؤسسات المالية حديثة النشأة في الجزائر بعد  (:18)الجدول 

 ه ومهامهفاأهد رأسماله تاريخ نشأته إسم البنك

 البنوك ذات الرأس المال المختلط-1

 بنك الخليج الجزائر 

(Algeria gulf bank) 

تقديم الخدمات المصرفية    - مليار دج 9.2 9001مارس 

 طبقا لمبادئ الشريعة 

 .اإلسالمية

 .تقديم مساعدات تجارية  -

ديسمبر  9 (Baraka Bank)بنك البركة 

2220 

 .جميع اإلدخارات - ماليير دج  20

 التمويل غير الربوي -

رؤوس أموال  2222ماي  1 (Union Bank)البنك اإلتحادي 

 خاصة و أجنبية

 .تمويل العمليات الدولية -

األموال  المساهمة في رؤوس -

أموال الموجودة بإنشاء رؤوس 

 .جديدة

رات تقديم النصائح و االستشا -

 .المالية للزبائن

 .ائنبتوظيف أموال الز -

جوان  99 (citi Bank)سيتي بنك 

2229 

تقديم مختلف الخدمات   - مليار دج 2.9

 .المصرفية

 .تمويل المشاريع -

 .تحويل األموال -

 .تسيير أسواق الصرف -



           في إطار االتفاقية العامة للتجارة  الخدمات المصرفية لتحريرالمتوقعة اآلثار             الفصل الرابع 

 القطاع المصرفي الجزائريعلى  (GATS)الخدمات في   

 

 

178 
 

جوان  99 (Mouna Bank)منى بنك 

2221 

كانت تقوم بتقديم الخدمات  - مليون دج 990

كن تم حلها في المصرفية ل

 .9002ديسمبر  22

تقديم الخدمات المصرفية  - مليون دج 200  2222 البنك األردني والبنك العربي الجزائري

 التجارية

أكتوبر  91 (Natexis Bank)بنك ناتكسيس 

2222 

القيام بعمليات اإلندماج ما بين  - مليون دج  200

القرض الوطني و البنك 

 .الفرنسي للتجارة الخارجية

 الجزائري الدولي لبنكا

 (Algérien international 

Bank)  

فيفري  2

9000 

 يقوم بالعمليات الدولية - مليون دج 200

 البنك العام المتوسط

(banque générale de la 

méditerranée) 

أفريل  10

9000 

 .العمليات المصرفية - مليار دج 2

ترقية الشركات عن طريق  -

 .األسهم

 بنك السالم الجزائر

 (AL Salam Bank) 

تقديم الخدمات المصرفية  - مليار دج 1.9 2221جوان 

اإلسالمية الحديثة طبقا 

 لمبادئ الشريعة اإلسالمية 

تقديم الخدمات للمؤسسات  - مليار دج 1.1 9009أوت  1 الجزائر HSBCبنك 

 والصغيرة ةالمتوسط

 نسا بنك الجزائرافر

 (Fransabank el djazair) 

تقديم مجموعة واسعة من  - مليار دج 9.2  9001جانفي 

و الخدمات  ،المنتجات المالية

 .المصرفية المقدمة لألفراد
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 ون الجزائربنك كاليي

Algérie Calyon 

 بنك للتمويل و االستثمار - مليار دج2.5 9001ماي 

سبتمبر  Trust Bank  20تراست بنك 

9009 

 التأمين وإعادة التأمين  - مليار دج 9.2

المصرفية تقديم الخدمات   -

 والمالية

بدور  و يقوم بدور المقترض - مليار دج 1.2 9009فيفري  BNP PariBasبنك 

 .مؤسسة مالية

  للتعاون الفالحي الصندوق الوطني

Caisse nationale de la 

mutualité agricole 

 لتأمينات الفالحية ا - مليار دج1.2  2221أفريل 

إدارة أموال الدولة لدعم قطاع  -

لعمليات المالية وا ،الزراعة

المؤقتة لألوراق المالية 

 . الحكومية

 التدخل في البورصة -

 الجزائر ABCبنك 

   Arab Banking corporation 

 .تقوم بعمليات التمويل - مليار دج9.9 2229

تقديم منتجات مصرفية  -

 .جديدة

 :البنوك ذات رأس المال الخاص-2

 تقديم الخدمات المصرفية - ليون دجم900  2222 الشركة البنكية العربية الجزائرية 

 :المؤسسات المالية-3

جانفي  2 (Sofinance)سوفيناس 

9002 

 .مؤسسة مالية لالستثمار - ماليير دج 2
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 .المشاركة و توظيف األموال -

خلق و تطوير المؤسسات و  -

 .االستثمار المباشر

 شركة إعادة التمويل للرهن العقاري

 Société de refinancement 

Hypothécaire 

 .إعادة تمويل القروض - مليار دج 3.3 1997

 الشركة العربية لإليجار المالي

(Arab leasing corporation) 

المشاركة في التنمية  - مليون دج 129  9009فيفري 

 .االقتصادية

أدوات تمويل جديدة  توفير -

 . متطلبات الزبائن تالئم 

 المغرب للتأجير الجزائر

 (Maghreb leasing algérie) 

 .مكافحة تبييض األموال - مليار دج 2.9 9009

 .التأجير -

تمويل المعدات الالزمة لما  -

الصغيرة  اتالمؤسسبه تقوم 

و المتوسطة و المهنيين و 

 .التجار

مختصة في القروض  - ماليين دج Cetelem  9009 20شركة 

 االستهالكية

الشركة المتخصصة في القروض 

 .اآلجلة

جوان  99

2221 

 .اآلجلةتقديم القروض  - مليون دج 900

 الشركة العامة  الجزائرية

 (Société générale Algérie) 

نوفمبر  1

2222 

تقديم الخدمات المصرفية  - مليون دج 200

 .التجارية



           في إطار االتفاقية العامة للتجارة  الخدمات المصرفية لتحريرالمتوقعة اآلثار             الفصل الرابع 

 القطاع المصرفي الجزائريعلى  (GATS)الخدمات في   

 

 

181 
 

 .إرشاد الزبائن -

 .تقديم فرص مغرية للزبائن -

 .عمليات التمويل -

جوان  99 الجزائرية  المؤسسة العامة

2221 

ات المصرفية تقديم الخدم - مليون دج 200

 التجارية

 إرشاد الزبائن -

 البنك الجزائري للتنمية

 (Banque algérienne de 

développement) 

الكبيرة و  تمويل المشاريع  - مليون دج 220 2219

 .العقارات

 المؤسسات البنكية األخرى خارج الجزائر-4

مليون أورو   920 2222 إتحاد بنوك عربية و فرنسية

رؤوس % 29.22)

+ ل عربية أموا

رؤوس %  11.02

  (كالييون أموال بنك

 .أنشطة البنوك -

 .التامين وبيع المنتجات البنكية -

البريطاني  البنك التجاري العربي

 الجزائر

بنك الشرق األوسط  2219

HBSC  19  %

البنك الخارجي +  

% + 99اللبناني 

البنك المركزي 

% + 9المصري 

البنك الخارجي 

 %9الجزائري 

ات المالية و تقديم الخدم -

 المصرفية

 تقديم اإلرشادات للزبائن -
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 القرض الصناعي و التجاري

 (Crédit industriel et 

commercial) 

 .تقديم الخدمات المصرفية - مليار دج 9.2 9009

 .بنك للودائع -

 .تمويل التجارة الخارجية -

 .تقديم القروض للزبائن -

 .تقديم القروض االستهالكية -

و تقديم الخدمات المصرفية  -

 . التمويل

 ي أندوسواز القرض الفالح

(Crédit agricol indosuez) 

االستثمارت من الشركات  - مليون دج 9.2  9001

الكبيرة و المؤسسات المالية 

و الشركات الدولية . المحلية

 .التي تدعم التنمية في الجزائر

تقديم الخدمات المصرفية  -

 .التجارية

 البنك الدولي التونسي 

(Tunis international bank ) 

 األعمال المصرفية - مليار دج 9.2 9001

االستثمارية في مجال 

على عمليات  االستثمار

نوك ، وباإلندماج و االستحواذ

 .القطاع الخاص

 .دعم العمالء و التوقعات -

الخدمات المالية  تقديم - مليار دج 91.9  9001ديسمبر   Fortisبنك 

مجال البنوك والمصرفية في 

 .و التأمين
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 البنك العربي األردني

 (Arab bank PLC) 

 . تقديم الخدمات المصرفية - دينار مليون 200 9009فيفري 

 تمويل التنمية االقتصادية و -

المساهمة في تطوير 

 .االقتصاد

 

Source : Communiqué paru le 8/12/2009 p1 tiré du site : 

www.bank-of-algeria. Visité le 13/12/2009 et :  arab bank a 

commitment to customers that reaches across border - 13/01/2010  -  

p1 article tiré du site: www.arabbank.com visité le 29/01/2010. 

ت المالية التي تزال ، فإن البنوك والمؤسسا9002 ديسمبر 9بنك الجزائر في  ضهوحسب تقرير عر

  :1بنكا ومؤسسة مالية، وهي كالتالي 91ي هتنشط حاليا 

 البنوك : 

A.  البنك الخارجي الجزائريBEA . 

B. البنك الوطني الجزائريBNA . 

C.  بنك التنمية المحليةBDL . 

D.  بنك الفالحة والتنمية الريفيةBADR . 

E. ض الشعبي الجزائري رالقCPA . 

F. دوق الوطني للتوفير واالحتياط الصنBanque-CNEP . 

G.  بنك هاوسينغ للتجارة الماليةthe Housing for trade and finance  . 

H.  سيتي بنك الجزائرCiti Bank . 

I.  السالم بنك الجزائرAl Salam Bank Algérie . 

J. بنك الخليج الجزائرThe Gulf Bank Algeria  . 

K.  بنكBNP PARIBAS الجزائر . 

L. يكسيس بنك ناتNatexies Bank . 
                                                           
1
 -Note d’information sur l’augmentation du capital des banques et  établissements financiers communiqué 

paru le 08/12/2009 tiré du site : www .bank-of-Algeria. Visité le 13/12/2009. 

http://www.bank-of-algeria/
http://www.arabbank.com/
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M.  بنكHSBC الجزائر . 

N.  بنك الجزائر فرانساFransa Bank Algérie . 

O.  بنك العرب الجزائرArab Bank Algérie . 

P.  تراست بنك الجزائرTrust Bank Algeria . 

Q.  بنك البركة الجزائرBaraka Bank Algérie . 

R. ون الجزائر بنك كالييCalyon Banque Algérie . 

S. ة الجزائر الشركة العامSociété Générale Algérie . 

، بينما البنوك الخاصة %20يالحظ أن البنوك العمومية تحتل أكبر حصة سوقية تفوق نسبة 

هذا يدل  .فقط% 20جزائر فحصتها السوقية ال تفوق نسبة واألجنبية التي لها الفروع ومكاتب تمثيل في ال

وى القطاع المصرفي الجزائري، بمعنى آخر أن القطاع الخاص مازال غير قويا على المست أن على

 . عملية التحرير المالي والمصرفي لم تطبق بعد في الجزائر

 المؤسسات المالية : 

A. شركة إعادة التمويل للرهن العقاري 

 (Société de refinancement Hypothécaire SRH .) 

B.  المغرب للتأجير الجزائر(MLA )Maghreb Leasing Algérie . 

C. َالعربية لإليجار المالي  الشركة(ALC )Arab Leasing Corporation . 

مليار دوالر،  21قيمتها  بلغت 9002وقيمة السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي الجزائري عام 

 . مليار دوالر 10من العملة الصعبة فبلغت قيمتها  طاتاحتيأما اال

 . مهام القطاع المصرفي :الفرع الثاني

 : لنظام المصرفي الجزائري فيما يليتتمثل مهام ا

 في مختلف المعامالتالمالي هو دور الوسيط ( البنك)يلعبه الجهاز المصرفي  دور أهم . 

 صرف ومراقبتهالتدخل في سوق ال . 

 التدخل في األسواق المالية الدولية . 

  منح القروض وجمع الودائع . 

 ئلسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوساوضع و . 
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 : فتتمثل في( بنك الجزائر)أما مهام البنك المركزي 

 ويتمثل ذلك في تغيير السياسة المتبعة من الرقابة النقدية  :إصالح السياسة النقدية واالئتمانية

، إلى الرقابة النقدية (التي تعتمد على األساليب المباشرة للتأثير على حجم االئتمان المحلي)المباشرة 

 (. لتي تتمثل في إلغاء تحديد أسعار الفائدة وترك تحديدها لقوى العرض والطلبا)غير المباشرة 

 1ويتمثل في العمل على :اإلصالح النوعي في الجهاز المصرفي:  

 . تطوير النظام للحد من المخاطر وحماية المودعين -

 . سالمة المراكز المالية وجودة األصول وكفاية رأس المال -

 . المتبعة في العمل سالمة السياسات واإلجراءات -

 . كفاية ونزاهة العاملين بالجهاز المصرفي -

 . أسلوب الرقابة يحقق ما تقدم بالفاعلية الواجبة -

 . الجزائري المؤثرة على القطاع المصرفيالعوامل الخارجية : لمطلب الثانيا

 ى المنظومة المصرفية في الجزائرتأثير اتفاقيات بازل عل :الفرع األول

 : اتفاقيتهالجنة بازل و-1

أولى الخبراء في مجال البنوك اهتماما كبيرا بحجم رأس المال نظرا ألنه خط الدفاع األول في حالة 

، لذلك وضع هؤالء الخبراء معايير مخاطرب توظيف األموال في عمليات بها تعرض البنوك لخسائر بسب

س المال البنك إلى إجمالي الودائع، لقياس كفاية رأس المال، وأولى هذه المعايير المستخدمة كانت نسبة رأ

، ثم تخلت 2219التي سادت إلى غاية و عالميا، % 20، وحددت هذه النسبة ب 2221منذ سنة و كانت 

وبعد الحرب العالمية الثانية، استخدمت السلطات النقدية والمصارف  .2عنها المصارف األمريكية خاصة

تبار أن األهم بالنسبة للبنك هو كيفية استخدام األموال معيار نسبة رأس المال إلى إجمالي األصول، باع

في التوظيفات المختلفة، بعدها تطور األمر إلى استخدام مؤشر رأس المال إلى إجمالي القروض 

واالستثمارات، باستثناء بعض األصول كاألوراق المالية الحكومية، القروض المضمونة من الحكومة، 

بعد تفاقم الديون الخارجية للدول النامية، وتزايد حجم الديون  .2219وقد ظهرت هذه الفكرة سنة 

المشكوك في تحصيلها والتي منحتها البنوك العالمية، إلى جانب المنافسة القوية بين البنوك اليابانية 

واألمريكية و األوروبية، قامت السلطات اإلشرافية في أقطار مجموعة الدول الصناعية العشر الكبرى 

                                                           
1

 .02ص   -مرجع سابق - د المنعم محمد الطيب حمد النيـل عب -
2
 .690ص  - 6991 – اإلسكندرية –مركز اإلسكندرية للكتاب   -األسواق و المؤسسات المالية   -عبد الغفار حنفي  - 
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Group of ten كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة : )وهي

، إلى تشكيل لجنة من خبراء السلطات النقدية، (كبلد محايد)، وسويسرا (األمريكية، بلجيكا، هولندا، السويد

 والبنوك المركزية في هذه الدول تتجمع عادة في مقر بنك التسويات الدولية

 bank of international settlements -Bis-   السويسرية لذلك سميت هذه ( بازل)بمدينة

عرفت Basel Committee on banking supervision" بلجنة بازل لإلشراف المصرفي اللجنة

 . 2212ت لجنة بازل، وكان ذلك سنة راتها بمقراتوصي

 نسبة  ("1 " اتفاقيات بازلCook:)  

عرف  ، قدمت اللجنة توصياتها األولى بشأن كفاية رأس المال الذيبعد عدة جهود واجتماعات

دة أبحاث وتجارب وضعت نسبة وبعد ع .، ليصبح اتفاقا عالميا2299 في جوان" 2" بازل"باتفاقية 

ول حسب درجة خطورتها، فقدرت هذه عالمية لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا األخير إلى األص

لكي يتم هذا التطبيق بشكل تدريجي خالل ثالث  2229قت ابتداء من نهاية عام ، والتي طب%9 ب نسبةال

ا ئيسالذي أصبح ر( COOK)، وهذه التوصيات مبنية على اقتراحات كوك 2220سنوات بدءا من 

 لجنة بازل على أساس تصنيف مقرراتقامت  .للجنة وسميت النسبة السابقة بنسبة بال أو نسبة كوك

إضافة إلى  OCDEة المخاطر، تضم دول منظمة التعاون والتنمية يناألولى متد الدول إلى مجموعتين،

 . أما الثانية فهي عالية المخاطر وتضم بقية الدول .سويسرا والمملكة العربية السعودية: دولتان

 9"اتفاقية بازل" ( نسبةDonough cM:)  

كفاية رأس المال، ذلك بعد وضع هذه النسبة، رأت المصارف ضرورة إعادة النظر في احتساب 

مقابل المخاطر المتنوعة التي أصبحت تتعرض لها، نتيجة استعمال األدوات المالية الحديثة لذلك أصدرت 

ي مطروحة منذ سنة ، وه2299لجنة بازل اتفاقية الحتساب المالءة المتعلقة بمخاطر السوق سنة 

تحل  (كفاية رأس المال)المالءة  ، نشرت لجنة بازل اقتراحات أولية لقياس2222 ، وفي جوان2299

، تدخل فيها معايير تأخذ في عين االعتبار، بشكل أدق وشامل، معامل المخاطرة في 2299محل اتفاقية 

 ". 9بازل"ميزانيات المصارف، تعرف باتفاقية 

تقدمت لجنة بازل باقتراحات جديدة أكثر تحديدا وتفصيال لمعدل المالءة  9002 جانفي 29في 

ن، والمختصين قبل نهاية شهر يوالمعني( صندوق النقد الدولي)وأرسلت التعليقات إلى الهيئات  المصرفية،
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، ثم تمديد مهلتها إلى نهاية عام 9002، لكن النسخة النهائية المتوقع صدورها في نهاية عام 9002ماي 

 .1بسبب كثرة الترددات والمالحظات 9002

 : ويقوم االتفاق الجديد على ثالث أسس هي

طريقة حديثة لقياس كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر الالزمة لمواجهة مخاطر السوق،  -

 . التشغيل واالئتمان

للتقييم  يخضع البنك إلشراف الجهات الرقابية يمراجعة والمراقبة، ألضمان وجود طريقة فعالة ل -

 . رأس المال من خالل تقييم المخاطر المرتبطة بذلك  لتحديد الداخلي،

يجب على كل بنك اإلفصاح على أي  .لى استقرارهفاعل النضباط السوق والسعي إنظام  -

 رأسماله، ومدى تعرضه للمخاطر والطرق المتبعة لتحديد حجم المخاطر حتى يعلم عمالءه و

  . من مواجهة المخاطرليتمكنوا دائنوه 

 : مة المصرفيةوتأثير اتفاقيات بازل على المنظ-2

معظم المعدالت المتعلقة  2221نوفمبر  92الصادرة في  12-11ة رقم في الجزائر حددت التعليم

 فهذه التعليمة. ، وأهمها تلك المتعلقة بكفاية رأس المالles règles prudentielles الحذر بقواعد

مراعاة  تطبق بشكل تدريجي، %9فرضت على البنوك االلتزام بنسبة مالءة لرأس المال أكبر أو يساوي 

السوق، وحدد آخر أجل لذلك نهاية  اقتصادالية التي يمر بها االقتصاد الجزائري نحو نظام للمرحلة االنتق

 : ، وفقا للمراحل اآلتية2222ديسمبر 

 . 2222مع نهاية شهر جوان % 1ابتداء من  -

 .  2229مع نهاية شهر ديسمبر% 2 -

 . 2221مع نهاية شهر ديسمبر % 9 -

 . 2229مع نهاية شهر ديسمبر % 1 -

 . 2222سمبر ة شهر ديمع نهاي% 9 -

كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه األساسي  211-11من التعليمة  2وقد حددت المادة 

، العناصر التي تحتسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك، ومجموع هذين 1و  9بينما حددت المواد 

 . يشكل رأس المال الخاص للبنك الجزأين

                                                           
1
ص   - 0221  - صالح المنظومة المصرفية الجزائريةملتقى الشلف حول إ  - النظام المصرفي الجزائري و اتفاقيات بازل  -مان ناصر سلي.- 

092. 
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ليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة، ثم صنفتها من التع 9بينما تعرض المادة 

نك وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها حسب ما يكافئها من قروض، في ملحق خاص يوزعه ب 22المادة 

 . "2"زلاا ورد في مقررات بمالجزائر، ذلك بطريقة مشابهة ل

، هذا ما نصت عليه 2222إلى نهاية  قد تأخر تطبيقها في البنوك الجزائرية" 2"لكن اتفاقية بازل

، كما أن هذه اللجنة منحت 2229بازل آخر أجل لتطبيقها نهاية سنة  لجنة ، بينما حددت21-11التعليمة 

مدتها ثالث سنوات لاللتزام بمعاييرها، أما التعليمة السابقة فمنحت للبنوك الجزائرية تقالية نللبنوك فترة ا

االقتصاد  ق هذه المعايير، ذلك تماشيا مع الفترة التي يمر بهافترة تصل غلى خمس سنوات لتطبي

اقتصاد  السوق الحرة، والتطبيق المتدرج لإلصالحات  منذ بداية التسعينات من القرن  الجزائري نحو

 . الماضي

من خالل إصدار التعليمة رقم  "2"ن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل كما يالحظ أ

تفاقية لم تدخل بعد حيز التطبيق النهائي الا هذه ، ذلك ألن"9"لكنه لم يساير بعد اتفاقية بازل ، 11-21

 . 90022الذي كان مقررا في بداية سنة 

  لى المنظومة المصرفية في الجزائرالعولمة المالية والمصرفية وتأثيرها ع :الفرع الثاني

ة هي مولوظاهرة الع. تغيير في مجاالت مختلفةيظهر مفهوم العولمة على أنه ظاهرة لوصف عمليات ال

الثقافة ، االقتصادات كمية وكيفية في مجاالت السياسة، عملية مستمرة يمكن مالحظتها باستخدام مؤشر

 . واالتصال، وهناك عدة أنواع للعولمة من بينها العولمة المالية والعولمة المصرفية

 : العولمة المالية-1

إلغاء القيود على التدفقات المالية إلى انفتاح األسواق المالية، إضافة هي ظاهرة ترتبط بتحرير و

امة لتحرير تجارة وتكامل األسواق المالية المحلية مع األسواق المالية العالمية، وذلك في إطار االتفاقية الع

 (.  GATS )الخدمات 

 : العولمة المصرفية-2

ا من العولمة االقتصادية، وقد اتخذت العولمة ترتبط العولمة أيضا بالنشاط المصرفي بوصفها جزء

المصرفية أبعادا ومضامين جديدة جعلت البنوك تتجه إلى ميادين  وأنشطة غير مسبوقة، وأدت إلى 

                                                                                                                                                                                      
1
 .المتعلقة بقواعد الحذر 6991نوفمبر  09المؤرخة في  91 – 41من التعليمة رقم  3المادة  - 

2
ى الجهاز المصرفي عولمة المالية للمصارف العربية و استراتجيات مواجهتها مع اإلشارة إلتحديات ال  -عور سليمان بل عبد اللطيف، مصطفى - 

 .054ص  - 0221  -الح المنظومة المصرفية الجزائرية صملتقى الشلف حول إ  -الجزائري 
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لى أنشطة وتصورات واسعة ممتدة من أجل تعظيم من مواقف وتصورات نشاطية ضيقة، إ انتقالها

وكانت البنوك والمصارف تصنع هويتها  .مستقبلالفرص، وزيادة المكاسب المحققة والتطلع إلى ال

ة المصرفية جعلت مولر تاريخها ومنذ إنشاءها، فإن العه عبتوشخصيتها من خالل التوجه الذي احتضن

 . عالم من الفرص االقتصادية الضخمة .لى عالم جديد من الكونيةة المستقبلية بعدا جديدا للدخول إالرؤي

التجارية إلى خاصة البنوك خدمات المصرفية، زاد اتجاه البنوك ة وإعادة هيكلة الملفي ظل العو

التحول نحو البنوك الشاملة، وهي تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل 

وفي . 1والتوظيف، وتعبئة مدخراتها وتوظيف مواردها، وتفتح وتمنح االئتمان المصرفي لجميع القطاعات

صبحت البنوك تبتكر وتخلق عمالئها المتميزين، وتقدم لهم مستقبال غنيا وثريا من الخدمات ة أمولظل الع

 . المصرفية

وقد . ة المصرفية بمفهوم الوفرة واإلتاحة للخدمات التي تقدمها البنوكمولالعومن هنا ارتبط مفهوم 

 أنهاكما  .2قسيم العمللى ارتباط عمل البنوك بالتكامل المصرفي الذي يقوم على التخصص وتأدى ذلك إ

بتقديم الخدمة المصرفية، من الداخل إلى الخارج مع  االنتقال اكتساب قوة دفع جديدة، و أيضاتعني 

 . لية، وقدرة لضمان التوسع المصرفياعاالحتفاظ بالمركز الوطني بصورة أكثر ف

نات مصرفية جديدة هو ظهور ونمو كيال البنوك، مة على أداء وعمولومن التغيرات التي عكستها الع

 . التي أصبحت تؤثر على السوق المصرفي العالمي

 : ة المالية والمصرفية على الجهاز المصرفي ما يليمولمن آثار الع و

 إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية : 

في أعمال البنوك، والتوسع في مساحتها ونطاق أعمالها المصرفية، أخذت البنوك تتجه  التغير نتيجة

أداء خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من قبل، وينعكس ذلك على ميزانيات البنوك، كما إلى 

 .لى إجمالي خصوم البنوكخفض أيضا النصيب النسبي للودائع إان

بل امتد بشكل  ،ة على الجهاز المصرفي لم يقف على إعادة هيكلة الخدمات المصرفيةمولإن أثار الع 

صناديق المعاشات  و غير المصرفية مثل شركات التأمينسات المالية غير مباشر إلى دخول المؤس

                                                           
1
 .08ص   -مرجع سابق   -العولمة واقتصاديات البنوك   -عبد المطلب عبد الحميد  - 

2
ت الدول اإلسالمية في ظل مؤتمر اقتصاديا -الم اإلسالمي في مواجهة العولمة عللنحو سياسات اقتصادية موحدة   -ي عبد الرحمن يسر - 

 .51/55ص  - 6999 جوان 68/ 64القاهرة   -  064العدد   -بنك دبي اإلسالمي  –مجلة االقتصاد اإلسالمي    -العولمة 
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لى تراجع دور البنوك التجارية على ى إكمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال الخدمات التمويلية، مما أد

  .1وجه الخصوص في مجال الوساطة المالية

 تنويع النشاط المصرفي واالتجاه في التعامل في المشتقات المالية:  

مستوى مصادر التمويل، إصدار شهادات إيداع قابلة تنويع في الخدمات المصرفية على يشمل هذا ال

للتداول، واإلقراض طويل األجل من خارج الجهاز المصرفي، ثم إلى تنويع القروض الممنوحة، انشاء 

راق شكل أو ريق أي تحويل المديونيات المصرفية إلى مساهمات فيالشركات القابضة المصرفية، والتو

الصيرفة، وتمويل عمليات  أعمال أداءجديدة واقتحامها مثل  استثمارمالية، اإلقدام على مجاالت 

إلى التأجير التمويلي واإليجار  االتجاهالخوصصة على مستوى الدخول في مجاالت غير مصرفية، ثم 

 . نشاط التأمينوتعميق نشاط إصدار األوراق المالية، وإنشاء صناديق االستثمار و ،بالعملة

 ضرورة االلتزام بمقررات لجنة بازل : 

لمخاطر المصرفية سواء عوامل خارجية أو لة أصبح العمل المصرفي يتعرض مولمع تزايد الع

 أهمها تدعيم رأس المال وأصبح الزما على البنوك أن تحتاط للمخاطر بعدة وسائل، و .داخلية

، وأصبح إلزاما على 2299همية متزايدة منذ إقراره سنة ذ معيار كفاية رأس المال أاواتخ .االحتياطات

  .2عالمي االلتزام به كمعيارالبنوك 

المقترح ، وهذا "9"ا يعرف بلجنة بازل م( 2299)ولى وقد أجريت تعديالت في المقررات األ

دفه هويتمثل  .الزاوية في عملية الهندسة المالية الدولية الجارية حاليا رالجديد ينتظر أن يشكل حج

 يرأس مال كافأمان وسالمة النظام المالي الدولي، وذلك باالرتكاز على تكوين  األساسي في تعزيز

 . مالية المتنوعة والمتزايدةلمواجهة المخاطر ال

 اشتداد المنافسة في السوق المصرفية بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات : 

مات من القيود التي جاءت بها اتفاقية الجات ة المالية تحررت اتفاقية تحرير الخدمولمع تزايد الع

GATT  واتخذت المنافسة، في إطار اتفاقية الخدمات المصرفية ثالث 2221في جولة أوروغواي ،

 : اتجاهات رئيسية

 . سوق المحلية أو العالميةالالمنافسة بين البنوك التجارية فيما بينها سواء في  :االتجاه األول -

                                                           
1
 .56ص   -مرجع سابق   -يات البنوك تصادالعولمة واق  -عبد المطلب عبد الحميد  - 

2
 .08ص  - 6998بيروت   -الطبعة الثانية   -مركز الدراسات الوحدة العربية   -مفهوم العولمة، العرب و العولمة   -السيد يس  - 
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 . ة بين البنوك والمؤسسات المالية األخرىالمنافس :االتجاه الثاني -

ات غير المالية األخرى على تقديم الخدمات المنافسة ما بين البنوك والمؤسس :االتجاه الثالث -

 . المصرفية

هذه االتجاهات أدت إلى اشتداد المنافسة في السوق المصرفية في ظل إزالة الحواجز الجغرافية لتلبية 

شركات التأمين، وشركات األوراق المالية، وقع أن تستمر المنافسة مع دخول ومن المت .احتياجات العمالء

ومؤسسات الوساطة المالية إلى جانب البنوك، رغبة في تقديم الخدمات المالية المرتبطة بالنشاط 

 . المصرفي

 االندماج المصرفي : 

لكبيرة والصغيرة، ة هو ما يحدث حاليا من موجة اندماجات مصرفية بين البنوك امولأحد أثار الع

وعملية االندماج من كثرتها وسرعتها أصبحت ظاهرة عالمية تأثرت  .والبنوك الكبيرة وبعضها البعض

إتحاد أكثر من بنك واحد أو ذوبان ل عام فإن االندماج المصرفي هو وبشك .بها كل البنوك في العالم

 : أهمهاولالندماج دوافع كثيرة  .كيانين مصرفيين أو أكثر في كيان واحد

تحقيق وفرات الحجم ودافع التوسع، وتحسين الربحية في إطار تحرير تجارة الخدمات المصرفية، 

 . ولذلك فقد بدأت المصارف في الجزائر تتأثر بهذا االتجاه

 تزايد مخاطر أنشطة غسيل األموال من خالل البنوك : 

، وهي زادت عملية غسيل األموال، تحرير المالي والمصرفيمة المالية المقرونة بالولمع تزايد الع

من الناتج المحلي العالمي، ومصدر هذه األموال القذرة يأتي من األنشطة غير % 9تقدر حاليا بحوالي 

تجارة المخدرات، قتصاد الخفي، وأهم هذه األنشطة المشروعة، التي تمارس من خالل ما يسمى باال

، ويستخدم الجهاز المصرفي ....مصرفية المهربةاألسلحة المحظورة، الرشاوى، االختالسات، القروض ال

 . كوسيط لعمليات غسيل األموال

ة المالية والمصرفية على الجهاز المصرفي إلى آثار إيجابية مولعموما يمكن تصنيف آثار أخرى للع

 : وأخرى سلبية وذلك وفقا للجدول التالي
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 .والمصرفية على الجهاز المصرفياآلثار االيجابية والسلبية للعولمة المالية : (11)الجدول 

 اآلثار السلبية اآلثار اإليجابية

زيادة حجم التدفقات المالية يؤثر سلبا على  . عبر الحدود المالية إلغاء القيود على التدفقات
 . االستقرار االقتصادي الكلي

لمكسيك، الواليات ا)انتشار األزمات المالية  .تكامل كبير للدول النامية مع النظام المالي العالمي
 ...(. المتحدة األمريكية، األرجنتين، تايلندا

حرية المؤسسات المالية والمصرفية في القيام 
 .  بأنشطتها وترويج خدماتها

حصول عدوى نتيجة الرتباط األسواق العالمية 
 . عضها البعضبب

في حالة حدوث انخفاض األسعار في األسواق  .ظهور أسواق مالية جديدة غير محددة جغرافيا
 .  أزمات مالية

فاق النخفاض في األسعار يؤثر على االنا . توافر المعلومات عن األدوات المالية الجديدة
 . االستهالكي واالستثماري

ة المالية والمصرفية يؤدي مولزيادة وانتشار الع .  انخفاض تكاليف المعامالت
 . إلى تقليل فاعلية السياسات المحلية

  .  جديدة مالية اتابتكار أدو

  . نمو كبير في المعامالت المالية الخارجية

 . التخفيف من مشكلة التمويل الخارجي للدولة

 

 

  .  انخفاض أسعار الفائدة المحلية

  زيادة حجم االستثمارات

 .25/26ص   - مرجع سابق: عمر صقر: المصدر

 : لى المنظومة المصرفية في الجزائرع( OMC)آثار المنظمة العالمية للتجارة  :الفرع الثالث

من أجل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، يجب عليها إعادة النظر في المنظومة 

 : المصرفية ككل، وذلك للقضاء على كل أسباب الضعف المتمثلة في

 . حيث تتميز القوانين بالجمود :ضعف اإلطار القانوني -

 . استعمال وسائل دفع حديثة واالستغناء على التعامل نقدا يجب تحفيزه على :سلوك العميل -



           في إطار االتفاقية العامة للتجارة  الخدمات المصرفية لتحريرالمتوقعة اآلثار             الفصل الرابع 

 القطاع المصرفي الجزائريعلى  (GATS)الخدمات في   

 

 

193 
 

لمالية والمصرفية يجب العمل على تنويع وسائل الدفع، وتحديث الخدمات ا :الضعف التكنولوجي -

 . االتصاالت والمعلوماتباستعمال ثورة 

عن طريق عدم القدرة على مواجهة شدة المنافسة، مما تستدعي الضرورة إلى تكوين تكتالت  -

 .عمليات االندماج المحلي واألجنبي بين المصارف

 عدم استعمال مفهوم البنوك الشاملة، التي تساعد على تقوية دور الوساطة المالية في األسواق -

 . وخدمات التأمين المالية

 . ضعف استقاللية البنوك المركزية عن الحكومة، حيث هناك تدخل حكومي في نشاطاتها -

 . وعدم وجود إطارات كفؤة ضعف مهارات العنصر البشري -

 . نموضعف معدالت ال -

 .  بطء عملية الخوصصة -

  ة يمكن أن أمام خدمات المصارف األجنبي( تحرير التجارة في الخدمات المالية)في حالة فتح األسواق

منها المصارف الجزائرية، خطر سيطرة المصارف األجنبية على عدد و تواجه المصارف العربية

  .1ة ثم سيطرة تدريجية على المصارف المحليةمن الخدمات المصرفي

  من جهة أخرى يمكن لهذه التكنولوجيات المتطورة إتاحة الفرصة للبنوك الجزائرية ممارسة أنشطة

مؤهلة عالميا، وزيادة المنافسة، وخدمات مصرفية جديدة ومتنوعة، توفير اإلطارات المصرفية ال

 . عليه تطوير العمل المصرفي الجزائريو

  ية في الجزائرأثر المؤسسات النقدية الدولية على المنظومة المصرف :ع الرابعالفر

للنهوض باقتصادها  دوق النقد الدولي والبنك العالميلجأت الجزائر إلى طلب المساعدات من صن

ومن بين هذه القيود، ارتباط شبه كلي بقطاع المحروقات، إلى  .وتجاوز بعض العراقيل التي تحد نشاطاتها

ئر من تمثلت هذه المساعدات في طلب الجزا .ب عجز الخزينة العمومية وعبء الديون الخارجيةجان

، والذي 2222درج في إطار االتفاقيات الموسعة للقرض، كان ذلك عام صندوق النقد الدولي لقرض ين

اها ، وافق الصندوق على تقديم القرض، ذلك بعد تقديم الحكومة لخطاب عن نواي2229يمتد إلى غاية 

رف كما أنه ثم إقرار تطبيق بالعملة الصعبة، وإنشاء مكاتب الصإنشاء سوق ما بين البنوك : والمتمثلة في

البنوك، ضرورة  مالع وزيادة رأس إضافة إلى ضرورة تطوير السوق النقدي، توسي .أسعار فائدة موجبة

ي يشارك في تمويل البنوك، في هذا اإلطار ثم االهتمام بالقطاع الخاص الذ و .إنشاء سوق رأس المال

                                                           
1
مر العلمي األول لكلية المؤت  -العربي في ضوء التحديات المعاصرة دور المصارف في تطوير المناخ االستثماري  -محمد الحسين الصطوف  - 

 .4ص  - 0223  - جامعة عمان –االقتصاد و العلوم اإلدارية 



           في إطار االتفاقية العامة للتجارة  الخدمات المصرفية لتحريرالمتوقعة اآلثار             الفصل الرابع 

 القطاع المصرفي الجزائريعلى  (GATS)الخدمات في   

 

 

194 
 

وثم التركيز على االدخار من خالل إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير  .خاصة في رأس المال

 . كما أن السياسة النقدية تضمنت أيضا ضرورة تأمين الودائع لحماية البنوك .واالحتياط

نها القروض ضرورة االلتزام صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من الدول الطالبة م من يشترط كل

 : 1ببعض اإلجراءات التي تدعى بسياسة التثبيت، وهي

 . ضرورة تحرير التجارة والصرف، وضرورة تخفيض العملة -

 . وضع برامج لمكافحة التضخم عن طريق مراقبة القروض المصرفية -

 .  الحد من عجز الميزانية بزيادة الضرائب وخفض النفقات العامة -

 . سعار، فتح المجال وتوفير المناخ المناسب لالستثمار األجنبيإلغاء الدعم لأل -

وفي هذا المجال، طلب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من الجزائر االلتزام بهذه اإلجراءات، 

اسة أما في مجال السياسة النقدية، فقد أعطيت صالحيات لبنك الجزائر من أجل التدخل إلصالح سي

، ذلك FIXING SESSIONك المركزي في تحديد سعر الصرف عن طريق كما شرع البن .الصرف

عن طريق لجنة مشتركة من البنك المركزي والبنوك التجارية لتمهيد إنشاء سوق الصرف ما بين 

  .2البنوك

، ذلك من خالل  ةلقد عرفت الجزائر في هذه المرحلة اهتماما حقيقيا بمشاكل اإلصالحات المصرفي

وصندوق النقد الدولي لمساندة اإلصالحات المصرفية، عن طريق وضع برامج  تدخل البنك العالمي

ية والتي تهدف إجراءاته إلى ترق 3والمخطط اإلجمالي، وكذلك برنامج التعديل الهيكلي يللتعديل القطاع

القطاع الخاص، إصالح المؤسسات العمومية، وتشجيع االستثمار في الجزائر بالسماح بالشراكة األجنبية 

ذلك ككما أنه يحثها على الحد من تمويل المؤسسات العمومية من الخزينة العمومية،  .البنوك التجارية في

والجدول التالي يبين أهم االقتراحات التي قدمها بحث البنوك والمؤسسات على رفع رأسمالها من الموارد 

 : صندوق النقد الدولي للجزائر

 

 

 
                                                           

1
 .064/ 061ص  - 6991أفريل   - دار الهومة للنشر  -الكاشفة لصندوق النقد الدولي  المرأة  -الهادي خالدي  - 

2
 .631/634ص   -مرجع سابق   -الهادي خالدي  - 

3
- 0225 - 149العدد     - مصر  -مجلة في االقتصاد   -من خالل برنامج التعديل الهيكلي  لنقد الدوليا صندوق وصفة  -مدني بن شهرة  - 

 .92ص
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من قبل صندوق النقد الدولي إلصالح المنظومة المصرفية  أهم االقتراحات المقدمة(: 12)الجدول 

 .الجزائرية

 الخطوات المتبعة السياسة المنتهجة

خوصصة البنوك العمومية في المدى  -
 . المتوسط

ين عموميين يتمتعان اإلسراع في بيع بنك -
 .  يدةبصحة مالية ج

سنوات للبنوك المتبقية  2 ةإعطاء مهل -
إذا لم  ، والتخلي عن العمليةللخوصصة
  . تكن مجدية

 . تعزيز الرقابة على أداء مديري البنوك - 
تحرير تمويل المؤسسات العمومية  -

العاجزة، وهذا عن طريق إدراجها في 
الميزانية العامة، بالموازاة مع مواصلة 

 .   إصالح المؤسسات العمومية

 . لحساباتتعزيز المراقبة وشفافية ا - . تحسين محيط األعمال للتقليل من التكاليف -
 . تعزيز قواعد الحيطة والحذر -
 . تحديث نظام الدفع -
تدريب القضاة على القضايا المالية  -

 . والتجارية

تكييف السيولة الناتجة عن قطاع  -
المحروقات ودورات القروض في شكل 

 .يقلل من المخاطر

سندات الدين العام لتسيير مضاعفة طرح  -
 . السيولة

واستبدالها الدفع المسبق للديون الخارجية  -
 . بديون داخلية

خلق هيئة قانونية لمراقبة السوق ما بين  -
 .  البنوك

 
 .216 ص  -مرجع سابق  – خالد منة: المصدر

 
 :أما الجدول التالي فيبين برامج صندوق النقد الدولي في مجال القطاع المالي في بعض الدول النامية
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 .هيكلية في القطاع الماليأهم االقتراحات للسياسات ال(: 13)الجدول 

 البلدان اإلجراء الهدف

 . الجزائر، مصر، الصين .تحسين إطار البرمجة المالية . تحسين نظام الرقابة النقدية

أدوات السياسة النقدية، كفاية  
التحول من الضوابط المباشرة 

 . والضوابط غير المباشرة

نا، الصين، كوستاريكا، بتسوا
بين، ،الفلدونسيانالمجر، أ
 . سريالنكا

تحسين تعبئة المدخرات المحلية 
 . وتخصيصها

تطوير األسواق النقدية وأسواق 
 . السندات الحكومية

أندنو نسيا، ماليزيا، عمان، 
سريالنكا، الجمهورية العربية 

 .  يرالزائاليمنية، 

تخفيض سياسات  - 
 .  االئتمان االنتقائي

كوستاريكا،الجمهورية 
.  سيا، ماليزياالدومينيكية، أندو ن

 . غنيا الجديدة
دمج المؤسسات المالية  - 

 . غير النظامية
شيلي، الجمهورية الدومينيكية، 

 .      بنما، تيرنداد و توباغو
تشجيع تطور األسواق  - 

المالية وأسواق رأس 
 .المال بأجل

 

تحسين اإلشراف على  - 
 . المؤسسات المالية

 

إقامة نظام التأمين على  - 
 .الودائع

 

   

مؤسسات وأدوات مالية جديدة،  
وكفاية اللوائح والتشريعات 

 . المصرفية

 بوليفيا، المجر، كينيا،نيبال  

تحسين مستوى سعر الفائدة 
 . وهيكله

تخفيف إعانات سعر  -
الصرف والديون 

 . المعدومة
 . تحرير أسعار الفائدة -
إدخال السعر التفصيلي  -

أو سعر اإلقراض 
 .   األساسي

لي، ماليزيا، بنجالدش، شي
موريتانيا، السنغال، 

 أوراغواي،أندونسيا، ماليزيا، 
الفلبين، سيراليون، بورندي، 

 .   غامبيا، هايتي

 .20ص - مرجع سابق  - نعم محمد الطيب حمد النيلعبد الم: المصدر
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 ظاهرة اندماج األسواق الدولية :الفرع الخامس

األسواق الدولية، نظرا لعدد البنوك التي تحتويها السوق الجزائرية تتميز بعدم توسعها مقارنة ب 

وظاهرة االنفتاح تستدعي من األسواق أن تكون  .والتي هي بنوك عمومية تملكها الدولة وتسيطر عليها

   1 .سوق واحدة قوية ومنافسة، وهذا ما تفتقر إليه السوق الجزائرية ويعتبر تحديا لها فيمندمجة 

  اإللكترونيةظاهرة البنوك  :الفرع السادس

، فهي متخصصة في االستثمار، ونقل األموال عبر اإلنترنت 2222البنوك اإللكترونية ظهرت عام 

، زيادة كفاءة الخدمات (سوق اإللكترونيتمثل ال)، تتميز بسرعة المعامالت المالية (التجارة اإللكترونية)

والجدول التالي يبين فرق التكلفة  .المصرفية وخدمات البطاقات وذلك بأقل التكاليف، وبأقل وقت ممكن

 : بين البنوك التقليدية والبنوك اإللكترونية

 .فرق التكلفة بين القنوات التقليدية و اإللكترونية(: 14)الجدول 

 المعامالت البنكية 

 2,09 البنوك التقليدية

 0,21 البنوك اإللكترونية

 %92 نسبة التوفير

مقال منشور على االنترنت   - اإللكترونية والمسائل القانونية ارةسياسات التج - تبول الطيب: المصدر

 .22/81/2818 تاريخ الزيارة - www.ityarabic.org/e-buisenessعلى الموقع 

بة التوفير، بمعنى من نس% 92فرق التكلفة في المعامالت البنكية يصل إلى نسبة ويتضح من الجدول أن 

البنوك )آخر أن تكلفة العمل المصرفي عبر اإلنترنت منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بالقنوات التقليدية 

 (. التقليدية

 

 

                                                           
1
ح المنظومة المصرفية في إصالالشلف حول  ملتقى -يات المستقبل النظام البنكي الجزائري، تشخيص الواقع وتحد  -مليكة زغيب، حياة نجار - 

 .120ص - 0221  -الجزائر 

http://www.ityarabic.org/e-buiseness
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 . الجزائري العوامل الداخلية المؤثرة على القطاع المصرفي: المطلب الثالث

 انحرافات المنظومة المصرفية  -1

في اإلجراءات المرتبطة بالقروض، غياب الرقابة والمكوث في  ونقص الصرامة االحترافيةإن فقدان 

وهذه  .من اإلجراءات، تشكل مصدرا للتصرفات المنحرفة وغير القانونيةالمناصب الحساسة وغيرها 

األخيرة تنجم عن التعسف في استعمال الوظيفة خاصة في الميادين الحساسة كميدان النقود، وذلك باعتبار 

 . ي مختلف المعامالتالنقود أداة هامة ف

ومن بين أسباب االنحرافات في القطاع المصرفي، عدم وجود رقابة صارمة من طرف السلطات 

المؤهلة شرعا، إلى جانب عمليات التطهير المتتالية الناتجة عن الضمان الصريح الذي تعطيه الخزينة 

 .1العمومية للبنوك وتمكنها من بعض التمويالت

للخزينة منح ضمانات للمؤسسات العمومية التي تستوفي شروط الحصول  إلى جانب ذلك، ال يجوز

ولهذا السبب يجب أن تتبع هذه العمليات بمراقبة بعدية، وعلى الحكومة إعداد تقرير عن  .على القرض

 . استعمال األموال

 عراقيل وترددات اإلصالحات  -2

المالية اإلصالحية، إال أن و ية رغم محاولة إجراء انفتاح قطاعي على المنافسة واإلبداعات النقد

مستقبل المنظومة المصرفية غير مستقر، خاصة أنها ال تتوفر على وسائل توزيع الخدمات، وتفتقر إلى 

 . جمع الموارد، كما أن فرعها المركزي ال يقوم إال بتحويل النقد إلى قروضل ساتيةهياكل مؤس

فالجزائر اليوم  .نهائي نحو اقتصاد السوقإستراتيجية واضحة ودقيقة من أجل التوجه ال يجب وضع

، لكنها ال (كاحتياطاتمليار دوالر  900فهي تملك حليا أكثر من )تخطت أزمة رؤوس األموال والسيولة 

زالت تعاني من مشاكل أخرى، كهجرة األدمغة، نقص كفاءة العمال، قدم الجهاز اإلداري وعجز نظامها 

عمليات اإلصالح التي تتخذها، وتتمثل هذه العراقيل واجهها خالل جانب عدة عراقيل ت هذا إلى .اإلعالمي

 : في

 . األنظمة المصرفية القانونية والخاصة بالمنشآت القاعدية، ال تشكل وسائل لدعم الجهاز اإلنتاجي -

                                                           
1
 - عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي - تقرير حول إصالح المنظومة المصرفية - رات المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعيمنشو- 

 .81ص  - 0222نوفمبر 
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خيل البترول تبقى تشكل الدعم صا في خدمات الدعم، نظرا ألن مداجانب العرض يعاني نق -

 . عليه فهي تعيق إنشاء فرص مغرية وخلق ثرواتالرئيسي لنظام العرض، و

مصالح الدعم تعاني تأخرا في مجال التجهيز والصرامة المنهجية، نظرا لالعتماد على االقتصاد  -

 . القائم على الربح

 . هيئات التنظيم العمومية غير مستقرة، مما يؤثر على انسجامها العقالني في اإلصالحات -

 . د من أي دعم من القطاعات الماليةالقطاعات اإلنتاجية ال تستفي -

القطاعات المالية غير قادرة على إيجاد قطاعات حقيقية مقبولة من طرف البنوك ومؤهلة، وتوفر  -

 . االدخار

إستراتجية الخوصصة ال تشجع أي استغالل مالي لتخفيض قيمة الدينار، كما أنها ال تسمح  -

التي تمنع دخول المستثمرين األجانب في  باستعمال تقنيات نقدية في السوق للحد من الحواجز

 . السوق الجزائرية

الجهاز الخاص بالبنوك والمؤسسات يبقى ضعيفا، ويعيق توقعات العاملين ويحد من عمل  -

 . المسجلة التحسيناتالمستثمرين، رغم 

 . في مجال الشراكة، ومن تجديد االستثمارات االستقطابصعوبة ونقص التمويل تحد من  -

 ، بسبب عدم تحقق التوازن(خاصة المصالح المالية)م ال تزال تعاني من الضعف مصالح الدع -

 . ةييصل بعد إلى درجة التنافس الحقيق لم بين البنك العام والخاص الذي

 هيكل ملكية البنوك وصغر حجمها  -3

يما بالرغم من التطورات اإليجابية التي شهدتها الصناعة المصرفية العربية، بما فيها الجزائرية، ف

يتعلق بزيادة رؤوس األموال لهذه البنوك، إال أنها ال تزال تعاني من مشكلة صغر الحجم بالمقارنة مع 

البنوك الدولية األخرى، وأكبر دليل على ذلك هو أن أكبر بنك عربي من حيث رأسماله هو البنك 

إضافة إلى  .الهبنك عالمي من حيث رأسم 2000من بين  299السعودي األمريكي لم يتجاوزه ترتيبه 

  .1ومملوكة من طرف الدولةعمومية  ذلك فإن كل البنوك الجزائرية

 

 

                                                           
1
  -ملتقى الشلف حول اصالح المنظومة المصرفية الجزائرية  – اثر تحرير الخدمات المالية على النظام المصرفي الجزائري - زيراي بلقاسم - 

 .62ص  - 0221
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  عاتأنظمة المدفو كفاءة تجزئة النشاط البنكي وضعف  -4

المكلف بمحفظة األوراق : كل نشاط وعمل في البنك يوكل إلى شخص معين من أجل القيام به مثل

أما بالنسبة ألنظمة المدفوعات، رغم .... لف بالصندوقالمالية، المكلف بالقروض، المكلف بالسندات، المك

إقباال كبيرا من طرف الزبائن،  ىأن استعمالها يبقى ضعيفا وال يلقالوطن، إال  براتعددها في كامل ت

 . الذين يفضلون عادة وفي أغلب األحيان استخدام دفتر الشيكات

 القروض المتعثرة  -5

م تعد تحقق للبنك إيرادات من الفوائد، أو التي التي لهي تلك القروض  Peter S. Roseحسب 

إن تعرض البنوك لمشاكل حقيقة  .تها بما يتفق واألوضاع الحالية للمقترضدوليجد البنك نفسه مضطرا لج

، ألن اآلثار الناجمة عن مثل هذه المشاكل ال أنه زعزعة الثقة بالقطاع المصرفيفي مجال االئتمان من ش

وحدها، وإنما تتعداها لتصيب بقية وحدات القطاع ( القروض المتعثرة)متعثرة تنحصر في إطار البنوك ال

مليار دينار،  2911حيث قدرت قيمة ديون البنوك بحوالي  .المصرفي في الدولة والنظام االقتصادي كله

، 9002ثم شراء القروض المتعثرة عام  .وهي مستحقات البنوك على المؤسسات العمومية االقتصادية

وعليه كلفت عملية ) 1مليار دينار 119 اوك فيها بسندات حكومية، بلغت قيمتهالقروض المشك ومبادلة

، حيث مثلث قيمة القروض المتعثرة حوالي (مليار دينار 9100، أكثر من 9001تطهير البنوك، في 

 . من القروض الممنوحة% 20

  عف استخدام التكنولوجيا والرقابةض  -6

مع البنوك األجنبية، إال أن استخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة  رغم عقد الشراكات واالتفاقات

 20التكنولوجيا بين الجزائر ودول العالم  مجال حيث بلغت قيمة التبادالت في)تبقى ضعيفة في الجزائر 

 أما بالنسبة للرقابة، فهي نسبية نوعا .(من الناتج المحلي الخام% 1ما يعادل  ،90012ماليين دوالر في 

 . شف كل النقائص الموجودة في البنوكتما ال تك

 لية، محاسبية، تنظيمية وقانونيةقيود ما -7

هي عبارة عن قوانين وقيود يضعها مجلس النقد والقرض تسمح للدولة بأن تبقى مسيطرة بصورة 

 . دائمة على البنوك

                                                           
1
 .061ص  - مرجع سابق - خالد منة - 

2
 .20/23/0262ة تاريخ الزيار -( www.worldbank.org)مأخوذة من الموقع   - 0224معطيات من البنك العالمي  - 

http://www.worldbank.org/
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 . أسس إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجزائري: المطلب الرابع

 هيكلة المنظومة المصرفيةإعادة  رهانات  -1

الوحيدة فهناك  المسؤولة رغم كل نقائص المنظومة المصرفية المشار إليها سابقا، إال أنها ليست

وما يجب  .لمؤسسات التي تعاني عجزااوفي كل الحاالت ال يمكن للبنك أن يتخذ كدعم  .عوامل أخرى

عمومية لم يبدأ بعد، إن إعادة الهيكلة المطبقة ة للمؤسسات الياإلشارة إليه أن الشروع في إعادة هيكلة حقيق

مكلفة على  فيف من األعباء، لكنها جد، والتي تنحصر في التخ"األسفل"حاليا هي إعادة هيكلة من 

 .1م تثبت استعمال جديد لوسائل اإلنتاجإضافة إلى أنها ل. الصعيدين االقتصادي واالجتماعي

توفر عليها الجهاز القائم، ح باستغالل مصادر اإلنتاج التي يمإن إعادة الهيكلة الجيدة هي تلك التي تس

وعليه تسمح باستعمال واستغالل الموارد البشرية وفقا لكفاءتها الحقيقة، وهذا يتطلب إعادة محورة التنظيم 

كما أن تعبئة هذه التكنولوجيات  .المعاصرة والتسيير حول رأس مال المادي تماشيا مع التكنولوجيات

مع المؤسسات األجنبية القادرة على التنافس الدولي،  شراكة الالزمة للتحكم فيها يتطلب إقامة والمهارات

 . السوق اقتصادوال يتحقق ذلك إال من خالل إتباع مقاييس جديدة لتشغيل جهاز اتخاذ القرارات في ظل 

يؤدي إلى عواقب  إن المؤسسات العمومية التي ال تتوفر فيها الشروط تبقى في وضعيتها الحالية، مما

اإلفالس أو  في هذه الوضعية هذا سيؤدي بها إلىمالية أو يتم إعادة هيكلتها من األسفل، وإذا استمرت 

يجب على البنوك التحكم في نشاطها ذلك من خالل دراسة  ولمواجهة هذه األوضاع . التصفية القضائية

اتيجيات الواجب وعوامل النجاح واالستر الموارد والوسائل والمحيط العام، إضافة إلى تحديد الكفاءات

محتملة، وبالتالي االحتياطات ولتحقيق ذلك ال بد عليها التحكم في األخطار خاصة الخسائر ال .إتباعها

وانطالقا من هذا يمكن إعداد سياسة في مجال أسعار الفائدة تهدف لضمان مردو دية  .الواجب تشكيلها

 .  الربح النهائيةمعينة وتدرج تكاليف اإلنتاج وهوامش 

  أشكال إعادة هيكلة البنوك  -2

نشاطا محليا، حتى وإن اكتسى طابعا دوليا، بعبارة أخرى يمكن أن يخضع  يعتبر النشاط المصرفي

البنوك األجنبية في السوق الجزائرية جد محدودة لكي وال تزال مشاركة  .هذا النشاط للمنافسة األجنبية

                                                           
1
 .91 /90ص  - مرجع سابق  - منشورات المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي - 
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األجنبية ضرورية إلعادة بعث النشاطات األساسية في  األموال سؤوكما أن ر .تنافس القطاع العمومي

 : 1ويمكن تقسيم الرأسمال األجنبي إلى قسمين .البالد

تهتم بالسيولة المالية، حيث رأس المال هذا يوظف في  :رؤوس أموال رامية لتحقيق األرباح

 . األسواق المالية غير الجزائرية

هذا  .ستراتيجية المواقع واألسواق وهي ما تحتاجه الجزائروالتي تخضع إل :رؤوس أموال صناعية

دا، سيعاني النظام من االنحرافات القطاع سائ ما دام هذا .رأس المال ال يتعامل مع القطاع العمومي

فتح رؤوس أموال  تسيير العملة، إضافة إلى ذلك فإن إشكاليةلوظيفية ومن اإلختالالت الناجمة عن سوء ا

م فتح رؤوس األموال للقطاع الوطني الخاص أو اوف والرهانات العامة، سواء تالمختثير  البنوك

 . للمستثمرين األجانب

  شروط التشغيل العادي للبنوك  -3

هو الشرط األول من أجل تسوية األوضاع القانونية للمؤسسات المصرفية، إضافة إلى توفير شروط 

لكن احترام القوانين  .لطات الخاصة لصالحياتهاويتحقق ذلك بعد اضطالع الس .حمايتها دون تدخل الدولة

غير كافي، لذلك يجب أن تصبح المنظومة المصرفية أداة أساسية لتحسين أداء االقتصاد في إطار عادل 

ومن بين الشروط الخارجية للتشغيل العادي  .وتنافسي بين المؤسسات المالية، وعليه بين المتعاملين

نذكر منها عالقة البنك مع الدولة باعتبارها السلطة والمستثمر وعالقة  للبنوك والتي تعيق سير المنظومة

 . البنك مع بنك الجزائر باعتباره المراقب والمنظم

 البنك مع الدولة وممثلي السلطة عالقة  -4

مع الدولة التي تلعب دور المساهم الوحيد والدائن والمدين، والفاعل تقع البنوك في صلب التناقضات 

 .ع دور مالك البنك وممتلك زبائن البنكطلحيث يجب على الدولة أن تض .آن واحد االقتصادي في

لى إقامة اقتصاد السوق، ذلك يفترض خضوع األمالك، الخدمات، العمل واألموال الدولة تسعى إ 

والتحكيم يجب أن يبقى من مسؤولية المتعاملين المعنيين، لتفادي تحريف قواعد  .لقوانين العرض والطلب

  .افسة في األسواقالمن

                                                           
1
 .91ص  - سابق جعرم -ت المجلس الوطني و االجتماعي منشورا - 
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هدف اقتصاد السوق هو تحقيق األرباح شأنه في ذلك شأن المؤسسات العمومية، هذا يعني أن القطاع 

إدماج اقتصاد السوق في القطاع العمومي الذي  ال يمكن مع اقتصاد السوق، لكن ضالعمومي ال يتناق

 .يشكو العجز واالختالل

توى المؤسسات والبنوك لذلك يجب جز دائم على مستؤدي االنحرافات في المنظومة إلى ظهور ع 

يظهر فقط ن شراء مكشوف المؤسسات العمومية بتقديم سندات الخزينة حيث أهيرها باستمرار، تط

ولضمان توازن البنوك، وضع بنك الجزائر قوانين احترازية من  .محفظتها، لكن يجمد مواردها وأصولها

 : بينها

 %. 9لى التسديد محددة ب النسبة اإلجمالية على القدرة ع -

 . تفادي تعرض البنك للخطرلنسبة توزيع األخطار  -

 %. 0.9بنسبة  محددنسبة السيولة المخصصة لالحتياط من الخطر و انعدام السيولة  -

إن األوضاع غير القانونية، نتيجة عدم الحصول على االعتماد، ستؤثر على مصداقية المنظومة 

ية بهذه األوضاع، لذلك يتجنبون تحمل أي ارثمرين األجانب على دوالمست باعتبارها أساس اقتصاد البالد،

وبما أن البنوك أصبحت ال تستفيد من ضمان  .خطر مع البنوك نفسها دون الحصول على ضمانات

لذلك المستثمرين يطالبون  .هناك خطر تجاري على الدائن األجنبي، رغم استقرار أوضاع البالدفالدولة، 

 . قانونها ليصبح شامال من أجل االطمئنان على رؤوس أموالهمالدولة بتغيير 

  عالقة البنك بجهاز اإلصدار  -5

الموارد التي  لةضآلمالية الحالية، وذلك راجع إلى إن انعدام السيولة لدى البنوك تعكس األوضاع ا

تياطات االحيتم جمعها، وعدم التحكم في االستعماالت الموجهة للمؤسسات العمومية، واللجوء إلى 

لجأت بعض البنوك إلى طلب الدعم من بنك الجزائر،  ،ونظرا لعجزها على تجاوز هذه العقبات .اإللزامية

ألن بنك الجزائر يطبق سياسة نقدية تعتمد على أسعار فائدة  .دون مراعاة تكلفة إعادة التمويل المرتفعة

ا، خاصة أنه عليها تشكيل مرتفعة، وهذا يؤثر على عملية حساب نشاط البنوك وعلى هوامش ربحه

 .احتياطات على القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية خاصة

إن السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر تساهم في تضخم الكتلة النقدية، حيث أن أسعار  

ح ناجعة ولكي تصب .الفائدة المقتطعة تغذي حسابها الخاص، وبالتالي ميزانيتها مما يزيد من عجز الخزينة

يجب أن تتخلص السياسة النقدية من وصايتها على البنوك والمؤسسات العمومية، كما يجب عليها أن 
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ويمكن دراسة البنوك على ثالث مستويات  .تتخلى على اعتبار أسعار الفائدة األداة والوسيلة لضبط النقد

 : ألن اإلشكالية ترتبط بخصائصها

 . بالدولة التجاري المتعلق المال سأرحول ن كمؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانو -

 . كبنوك حديثة النشأة تخضع لقانون النقد والقرض -

  .تجاريلكمؤسسة تجارية يمكن متابعتها قضائيا بمقتضى القانون ا -

صايتها م هذه اإلشكاليات تعيش البنوك مرحلة معقدة وتواجه ترددات تطور مرتبط بووفي خض

واختالل النظام المصرفي هو جانب من جوانب إشكالية  .الالت المصرفيةختوباإلعدادات المالية وباإل

  .البنوك العمومية

لقد سطر القانون حول النقد والقرض برنامجا طموحا إلصالح الوساطة المصرفية وإعادة هيكلة 

  :اع المصرفي، وهذا البرنامج يقترحالقط

الحتالل مكانة منافسة للمهن المالية  إزالة االحتكار والحواجز والوساطة في البنوك، وتوحيدها -

 . حيث أن البنك يعتبر همزة وصل بين األسواق المباشرة وأسواق التمويل بالوساطة .الجديدة

إن اختالل النظام يدفع البنوك إلى بذل جهود جبارة للتكييف بشكل وظيفي مع المعايير االحترازية  -

  .1والمحاسبية واإلحصائية الجديدة

البنوك العمومية التي شرعت في عملية اإلصالح المالي، ومن خالل الجهاز إن العديد من  -

المشترك بين البنك والمؤسسة، في عملية رد االعتبار للمؤسسات االقتصادية العمومية الناجعة، 

ه يتوقف منح االعتماد من حيث أن .ال تتوفر على الشروط الضرورية للحصول على االعتماد

 . ورة مطابقة البنوك القوانين الجديدةعلى ضر الجزائربنك طرف 

إن المرحلة الحالية التي تستهدف تكييف الميزانيات، وإنشاء حافظات مؤهلة، وإقامة فروع  -

 استعدادجديدة، تحول دون تقديم الدعم المصرفي الذي تنتظره الصناعات الصغيرة والمتوسطة، و

 .الخوصصة في المستقبل ك للتنافس والبنو

 ظومة المصرفية في الجزائرء المنرفع أدا  -6

إن اإلختالالت الموجودة على مستويات كثيرة، أضعفت فعالية الخدمات المصرفية خاصة على 

تعترض تطور االقتصاد الوطني،  لهذا يبقى القطاع المصرفي الحالي عقدة .مستوى تجميع الموارد
                                                           

1
 .621ص  - مرجع سابق  - منشورات المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي - 
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ولتحقيق ذلك ال بد من توفير  .ته لتجاوز هذه األزمة، لذلك يجب رفع أداء المنظومة المصرفيةمولوع

 : 1سبعة شروط هي

حتى تنسجم مع التطبيقات الدولية الحديثة " Prudentielle"تجديد التشريعات البنكية والحذرة  -

 .والمستقرة

 .استقاللية السلطة النقدية -

إعادة  ،مرحلة صارمة لتحديث البنوك العمومية الكبرى تشمل إعادة الرأسملة، تطهير مالي بدأ -

 .االستثمارات وتحديث طرق التنظيم و التسيير توجيه

تنويع سلة المنتجات، ومعيارية أدوات  ،إطالق مشاريع جديدة ما بين البنوك تتعلق بنقل المعطيات -

 .التسيير

 .الحتياجات الزبائنوسع تغطية أ -

 .تطوير نشاطات السوق وتطهير المحافظ -

  .مالية متخصصة إثراء الوسط البنكي الوطني بدخول بنوك جديدة ومؤسسات -

استراتيجيات جديدة بدأت منذ  التجارية وفقالبنوك  ظته أن الدولة حاولت جاهدة تحديثم مالحما ت

 . وإصدار قانون النقد والقرض وتطبيق مقررات لجنة بازل ،من خالل استقاللية البنوك العمومية 2299

 .عميق لهياكله وآليات عمله حيث أن الجهاز المصرفي الجزائري بحاجة ماسة إلى القيام بإصالح

 . ويجب خلق الوسائل الالزمة التي تسمح له بالتكيف مع تحول االقتصاد الوطني والمحيط المالي الدولي

ت االنفتاح المالي والمصرفي كما يحتاج الجهاز المصرفي أيضا إلى إستراتيجية فعالة لمواجهة عمليا

مكنة ة إلى أقصى درجة ممولثار اإليجابية المحتملة للعم اآلة المالية بشكل عام، من خالل تعظيمولوالع

 . والعمل على زيادة القدرة التنافسية، لى أدنى درجة ممكنةوتقليل اآلثار السلبية لها إ

إلى جانب ذلك، بما أن إصالح النظام المصرفي يعتبر عامال أساسيا في نجاح اإلصالحات 

ؤسسات المالية الدولية عدة اقتراحات  من أجل تطوير االقتصادية الجارية في الجزائر، فقد قدمت الم

المنظومة المصرفية، النهوض باالقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية االقتصادية من أجل مواكبة التطورات 

لقيام بسلسلة من اإلصالحات للجهاز المصرفي حتى يصبح قادرا إال من خالل اوال يكون ذلك  .الحاصلة
                                                           

1
   -ية المنظومة المصرفية الجزائر إصالحملتقى الشلف حول  - تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية - ، بوشعور راضيةمصطفى بلمقدم  - 

 . 81 /85ص  - 0221
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وهذا يتطلب التحكم في  .د العالمي، وبالتالي منافسة البنوك األجنبية القويةعلى االندماج في االقتصا

تقنيات العمل البنكي، وتعميق التجربة فيما يخص األداء البنكي، واستغالل التكنولوجيا المالية والمصرفية 

 . أفضل استغالل

ات الثمانيات تمت هذه االقتراحات من خالل عمليات اإلصالح التي قامت بها الجزائر في سنو

، وحتى 2220، وسنوات التسعينات من خالل قانون النقد والقرض لعام (2299و  2299قانوني )

ولكن رغم هذه الجهود التي  .9001و  9001األلفية الجديدة من خالل اإلصالحات التي تمت في صيف 

في الجزائري ال يزال بذلتها الجزائر في عمليات اإلصالح المتواصلة، إال أنه يالحظ أن الجهاز المصر

ضعيفا وغير قادرا على المنافسة في حالة القيام بعملية التحرير واالنفتاح المالي الواجب على الجزائر 

 . إتباعها، والتي تقتضي نظاما مصرفيا قويا وفعاال

 

في  في إطار االتفاقية العامة للتجارة جزائريالتحديات التي تواجه القطاع المصرفي ال: المبحث الثاني

 . الخدمات

ة والتكنولوجية، التي ألقت بآثارها يلقد شهد القرن الماضي الكثير من المتغيرات االقتصادية والسياس

االتحاد )على كل القطاعات االقتصادية وعلى جميع الدول، مثل ظهور العديد من التكتالت االقتصادية 

بالشؤون المالية والنقدية  ولية تعنىوظهور مؤسسات اقتصادية د، ....(أسيان –النافتا  –األوروبي 

التجارية الدولية، كما شهد القرن الماضي ثورة علمية في كل المجاالت واالختصاصات، وما زال الوقت 

 ذلك وغيره من المتغيرات وخدمة جديدة، وسلعة جديدة، إن كلالراهن يشهد كل يوم خلق معلومة جديدة، 

بي على القطاع المصرفي في الدول النامية والمتقدمة، لذلك و إيجاوالمستجدات سوف تؤثر بشكل سلبي أ

القطاعات المصرفية في الدول النامية واجهها تهذه المستجدات والتحديات التي س سوف نتحدث عن أهم

 .  بشكل خاصع المصرفي الجزائري القطابشكل عام و
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 : الخدمات المصرفيةالتحديات التي لها عالقة مباشرة باتفاقية تحرير : المطلب األول

  (دولية النشاطالشركات  –الشركات المتعددة الجنسيات )الشركات عبر الوطنية  :الفرع األول

هي شركة مقرها الرئيسي في الدولة األم أو دولة المقر، ولها أنشطة وعمليات  :الشركة عبر الوطنية

يكون لها حصة كبيرة في  موزعة على أكثر من دولة، سواء عن طريق فروع أو شركات تابعة، كما

 .1القطاع التي تمارس فيه نشاطها، وتقوم بنشاط متكامل من اإلنتاج إلى التوزيع والتسويق

حتى إن  .وتلعب الشركات عبر الوطنية دورا رئيسيا في التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر

ومن أهم  .شركات عبر الوطنيةالر بعض الكتابات تشير إلى أن االستثمار األجنبي المباشر هو استثما

االندماج واالقتناء بين الشركات كنتيجة لتعدد برامج الخصخصة في الكثير : أساليب تدفق االستثمارات

وال يقتصر هذا االستثمار على االندماج أو االقتناء بل يشمل كذلك إنشاء مشاريع  .من الدول النامية

 . جديدة

 يمثالن أهم مصدر من مصادر تدفق االستثمار األجنبي المباشر إال أن االقتناء واالندماج مازاال

أكبر عمليات االندماج مازالت تقوم بين  أن وبالرغم من .وخاصة منذ التسعينات من القرن الماضي

شركات تابعة ومقيمة في الدول المتقدمة، فإن نصيب الدول النامية ارتفع في السنوات الماضية، خاصة 

إن هذه الشركات تلعب دورا  .صخصة نتيجة فشل قطاعات مهمة مثل قطاع الخدماتبعد توسع برامج الخ

شركاتها التابعة في  رتها على توفير فرص عمل عن طريقهاما في نقل التكنولوجيا، كما أنها تتميز بمقد

ي الشركات باالرتفاع، كما أن هذه الشركات تلعب دورا هاما وأساسيا ف الدول المضيفة، تتميز أجور هذه

 .2التجارة الدولية، حيث إنها تسيطر على حوالي ثلثي هذه التجارة

 نتيجة  خالل العقد الماضي ارتفاعا هائالالتابعة وقد ارتفع عدد الشركات عبر الوطنية وشركاتها 

إتباع السياسات االقتصادية الليبرالية في عدد كبير من الدول النامية، وإلغاء القيود على حرية التجارة 

إلى أكثر  2221ألف شركة في  11في العالم حوالي  وقد زاد عدد الشركات عبر الوطنية .المالورأس 

  .90013ألف في عام  90من 

لشركات عبر الوطنية المالية تسع وتبلغ حصة الواليات المتحدة األميركية من الخمسين األولى ل

شركات،  2وحصة فرنسا  شركات 1شركات، وحصة ألمانيا  9شركات، وحصة المملكة البريطانية 

                                                           
1
الشركات عبر الوطنية في الدول األعضاء في اإلسكوا مع دراسة حالتي اإلمارات العربية   - اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا - 

 .3ص  -0225 – نيويورك – األمم المتحدة - المتحدة وجمهورية مصر العربية
2
 .ص ط - سابقالمرجع ال - 

3
 .9ص  - سابقال مرجعال - 
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شركة واحدة  اليابان، ويوجد و شركات، والباقي يعود للدول اإلتحاد األوروبي وكندا 1وحصة إيطاليا 

      .للصين

مليون دوالر، وعدد  2121011األمريكية التي تبلغ موجوداتها  Citigroupوالشركة األولى هي  

  .1موظف 101000موظفيها 

شركة في  200ر شركة من بين أكب 912، واليابانية شركة 222كية يبلغ عدد الشركات األمري

تسيطر على خمس  هاشركة من يكا على يد هذه الشركات، وأكبر مئةمن تجارة أمر% 90العالم، ويتحقق 

، 2222 في عام ماليين عامل 9دوالر، وتستخدم  مليارية عالميا، وحققت مبيعات تقدر بـاألصول األجنب

، ويتزايد النمو بالقطاع األولي% 1بالخدمات، % 11ترنت بالصناعات التحويلية، من أنشطتها اق% 90

حيث تقوم هذه الشركات بتوظيف االستثمارات الهائلة في هذا القطاع، وفي البحوث  ،نحو قطاع الخدمات

هذا فقد مارست الضغوط الالزمة على الحكومات الصناعية لالعلمية المنتجة لبعض هذه الخدمات، و

بهدف الحصول على صفة ( تالجا)خال تجارة الخدمات تحت مظلة رى التي تنتمي إليها إلدالكب

الشرعية، والحماية من العوائق التي تواجهها في توسعها وانتشارها في أنحاء العالم، وخاصة في البلدان 

ستثمارات النامية، وقد تضاعفت نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع الخدمات من مجموع اال

في بداية السبعينات % 92لهذه الشركات خالل العقدين الماضيين، إذا كانت هذه النسبة ال تزيد عن 

مليار  200في أوائل التسعينات، حيث بلغت تجارة الخدمات بمقدار % 90 -% 20فأصبحت ما بين 

            .2دوالر

شتغل دون أدنى رابط فني بين المنتجات ومن أهم سمات الشركات عبر الوطنية تعدد األنشطة التي ت 

لسيارات، واألجهزة اليابانية متعددة النشاط، فهناك ميتسوبيشي ا( ميتسوبيشي)المختلفة، فشركة 

  .3لصناعات الثقيلة، وللكيماويات، وهناك مصرف ميتسوبيشي، وميتسوبيشي المصرفيةالكهربائية، ول

ط، وأصبح لها الكثير من الفروع في مختلف أنحاء لقد توسعت شبكة المصارف التجارية دولية النشا

العالم، وقد مكنها ذلك من السيطرة على الودائع المصرفية في البالد التي فتحت فروعا فيها، وهي فروع 

بح الشطر األكبر صو بالمشاركة مع المصارف المحلية، وقد أأنشئت إما في صورة رأس مال مستقل، أ

إن من نشاطها الخارجي،وية في البلدان الصناعية الرأسمالية يتحقق من أرباح كبرى المصارف التجار

                                                           
1
 - Unctad - world investment report - 2007- p035. 

2
 .41ص   -مرجع سابق  – ن عدنان شوكتشوما - 

3
 03العدد - مجلة المال و الصناعة  - مصرف الكويت الصناعي  - تفعيل أداء المصارف اإلسالمية في ظل العولمة  - خالد سعد زغلول حلمي - 

 .16ص   - 0225  -
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 TNCsارتفاع معدالت الربح التي أصبح يحققها رأس المال المالي قد أغرى الشركات متعددة الجنسيات 

أن تستثمر جزءا من مواردها في قطاع الخدمات المصرفية، إما من خالل إنشاء المصارف التجارية 

، حيث يشكل القطاع المصرفي المجال 1لمشاركة في ملكية المصارف الناجحة القويةالخاصة بها، أو ا

كما أن هذه المصارف لم تترك ألي نوع من المصارف أن  .األول في ضخامة العائدات ثم يليه النفط

يحقق خاصية، أو ميزة معينة خاصة، ولذلك دخلت مجال الصيرفة اإلسالمية، وأصبحت تقدم الخدمات 

شيس )و( H.S.B.C)المصرفية ( هونغ كونغ)وفقا للشريعة اإلسالمية، مثل مجموعة  المصرفية

وكذلك مصارف إقليمية ومحلية، مثل المصرف األهلي التجاري السعودي، ( سيتي بنك)و( تنمانها

  .2الماليزي( ميني بنك)والمصرف السعودي الهولندي و

يكون لها الفروع في دول كثيرة من دول  هناك مجموعة من العوامل التي تدفع هذه المصارف ألنو 

  :ومنها العالم

 . تجنب المخاطر عن طريق تنويع األسواق -

 . انخفاض التكاليف في الدول المضيفة بالمقارنة بنظيرتها في الدول األم -

االستفادة من الحوافز واالمتيازات التي تقدمها الدول المضيفة، وكذلك االستفادة من الحوافز  -

 . لدولة األمالمقدمة من ا

  .3الرغبة في التوسع والنمو -

الرائدة هي التي تقف وراء تأسيس اتفاقية تحرير  العالمية وتعتبر المصارف والمؤسسات المالية

 ،Bank of Financial Tokyo، Goldman Sachs، Manhattan :4الخدمات المالية مثل

Ford Chase Services، Royal Bank of canada.....الخ 

 : هذه المصارف مجموعة من الخواص التي تميز عملهالدى و 

تقوم باالحتفاظ بحجم كبير من األموال، من ضمنها النقود واألوراق القابلة للتظهير، والتي يجب  -

 . أن يتم التأكد من سالمتها الحقيقة

تتعامل بمعامالت ذات حجم وتنوع كبيرين من حيث العدد والقيمة، وهذا بالضرورة يتطلب  -

 . معقدة للحسابات والرقابة الداخلية، واستعماال واسعا لمعالجة البيانات الكترونياأنظمة 

                                                           
1
 .11ص  -مرجع سابق – زكي رمزي - 

2
 .118ص   - مرجع سابق -البنوك اإلسالمية و اتفاقية تحرير الخدمات المالية – محمد صفوت قابل - 

3
 .03ص  -0224 – دار الفجر للنشر و التوزيع  - االندماج المصرفي  - التوني محمود أحمد - 

4
 .661ص  -مرجع سابق  -وليد عودة  - 
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تعمل عادة من خالل شبكة واسعة من الفروع واألقسام الموزعة جغرافيا، وهذا بالضرورة  -

يستتبع سلطات ال مركزية أكبر، وتوزيعا لوظائف المحاسبة والرقابة، مع ما ينتج عن ذلك من 

تفاظ بممارسات تشغيلية وأنظمة محاسبية موحدة، وخاصة عندما يتجاوز موقع صعوبات في االح

 . الفروع الحدود القطرية

لدى المصارف أصول يمكن لها أن تتغير بسرعة في قيمتها، وغالبا ما تكون هناك صعوبة في  -

ل رأس المافي قيم األصول قد يكون له أثر مادي على تحديد تلك القيمة، ويالحظ أن االنخفاض 

            . بااللتزاماتوالقدرة على الوفاء 

تستخدم روافع مالية عالية جدا األمر الذي يزيد من تعرضهم لألحداث االقتصادية المعاكسة  -

  .1وتزيد من خطر العجز

 فسةالمنا :الفرع الثاني

نافسة تشتد ة المالية، وإقرار اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية من القيود أخذت الممولمع تزايد الع

  :2في السوق المصرفية، وقد اتخذت المنافسة ثالثة مظاهر واتجاهات رئيسية

المنافسة بين المصارف التجارية فيما بينها سواء فيما يتعلق بالسوق المصرفية المحلية أو  :االتجاه األول

لمالية إلى المزيد من السوق المصرفية العالمية، وسيؤدي التطبيق الكامل التفاقية تحرير تجارة الخدمات ا

سوقا واسعة أمام المصارف حرية النفاذ إلى األسواق، وخاصة أسواق الدول النامية باعتبارها 

رات وإمكانيات كل من المصارف العالمية والمصارف والمؤسسات المالية األجنبية مع الفارق بين قد

  .3المحلية

ت المالية األخرى، وتشمل المؤسسات المالية غير المنافسة فيما بين المصارف والمؤسسا :االتجاه الثاني

المصرفية كال من شركات التأمين بأنواعها وبيوت التمويل وشركات وصناديق االستثمار وصناديق 

االدخار ومؤسسات التأمين االجتماعي، وصناديق التأمين والمعاشات، وبورصات األوراق المالية 

بريد، ولذلك لم تعد المصارف المتخصصة هي مصدر التمويل شركات العاملة فيها، وصناديق توفير الالو

                                                           
1
جلة العلمية لالقتصاد الم - االتجاهات الحديثة في مراجعة المصارف التجارية الدولية في ظل مفهوم الصيرفة الشاملة  -فتحي الغباري أيمن  - 

 .396ص  - 0223 –العدد األول  -و التجارة 
2
 .16ص  - مرجع سابق - العولمة واقتصاديات البنوك - عبد الحميد عبد المطلب - 

3
 .18ص  -مرجع سابق - صالح رشدي عبد الفتاح - 
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لى إصدار توسع الذاتي، أي من خالل اللجوء إكما أصبح بمقدور الشركات ال ،1الوحيد لالستثمارات

 . األسهم أو عن طريق السندات

 . المنافسة بين المصارف والمؤسسات غير المالية على تقديم الخدمات المصرفية :االتجاه الثالث

شركة للخدمات ( 200)مع ما يربو على  على ففي كندا مثال يوجد ستة مصارف رئيسية تتنافس

باإلضافة إلى  .لقروض الشخصية، والقروض العقاريةالمالية على اجتذاب حسابات اإليداع، وتقديم ا

، و (Chartered Banks)المصارف الستة الكبيرة، تعمل في كندا ثالثة مصارف محلية معتمدة 

فرع لمصرف تعاوني، ومئات ( 1000)شركة تأمين، وأكثر من ( 919)مصرفا أجنبيا،و  (11)

صناديق االستثمار المستقلة وشركات اإلقراض العقاري، كما بدأت شركات تعمل في القطاعات األخرى 

التي تعرض خدمات مالية قائمة على ( سوفتميكرو)ع المصارف، مثال ذلك شركة المنافسة م

  .2تنافس المصارف بشكل مباشر في هذا المجالالتكنولوجيا، و

إن هذه المنافسة سوف تؤثر على الجهاز المصرفي، حيث يمكن أن تزيد من كفاءة الجهاز 

ي إلى تخفيض التكاليف، وتحسين اإلدارة، وتخفيض العموالت وزيادة كفاءة تقديم المصرفي، وتؤد

ه المنافسة أثر سلبي على الكيانات المصرفية الخدمات المالية، وتحسن جودة الخدمة، ولكن سيكون لهذ

الضعيفة، والمصارف الصغيرة، وستزداد الحاجة إلى وجود كيانات مصرفية عمالقة تقوى على المنافسة 

  .3في السوق المحلي والسوق الخارجي

  األزمات المصرفية :الفرع الثالث

لية إزالة الضوابط المالية على لقد زادت األزمات المصرفية بشكل كبير، والتي كانت مقترنة بعم

المستوى الدولي، سواء في الدول المتقدمة، أو الدول النامية، أو الدول التي تمر بمرحلة انتقال، وتحدث 

، أو مركزا في شركات (مثل النفط أو العقارات)معينة األزمات عندما يكون االئتمان مركزا في قطاعات 

مستوى النمو االقتصادي، وعندما يكون  تفعة في فترات يتحقق فيهابعينها، وعندما تكون أسعار الفائدة مر

راض مرتفعا نتيجة لسرعة الخصخصة، أو شراء بعض الشركات لشركات أخرى، أو عندما يتالقى تاإلق

واألزمات المصرفية التي حدثت مؤخرا هي نتيجة إلزالة الضوابط، وتحرير  .عدد من هذه العوامل

وزيادة المنافسة في القطاع المالي، ويمكن أن تسبقها أزمات نقدية، وأزمات  األنظمة المالية الوطنية،

تتعلق بالديون الخارجية، أو أزمات تتعلق بسرعة الصرف، وأزمات قطاعية، ولعل أوضح األزمات التي 
                                                           

1
 .11ص  -مرجع سابق - صالح رشدي عبد الفتاح - 

2
 .10ص  - 6998سبتمبر  -العدد الثالث  -المجلد السادس  - مجلة الدراسات المالية و المصرفية - 

3
 .13ص   -مرجع سابق  - العولمة واقتصاديات البنوك  - عبد الحميد عبد المطلب - 
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وقعت في السنوات األخيرة كانت فشل المصارف في تايالند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان في 

كما تعرضت  ،1ة التسعينات، وفي أمريكا الالتينية كالمكسيك واألرجنتين والبرازيل وفنزويالبداي

علقة برؤوس األموال ت، وذلك نتيجة المشاكل الم9001المصارف األلمانية ألزمة عنيفة خالل عام 

 .2والديون المعدومة

وشركات التأمين  األزمة المالية التي تعرضت وتتعرض لها المصارفوكان آخر هذه األزمات 

 . 9009األميركية في النصف الثاني من عام 

أزمة مصرفية،  212إلى  2221 -2212وقد بلغ عدد األزمات المصرفية في الفترة الممتدة بين 

، وأنها قد جاءت انعكاسا إلجراءات 2221 -2291وقد لوحظ أنها تمركزت في الفترة الممتدة بين 

  .3العديد من الدول خالل الفترة المذكورةتحرير القطاع المالي الذي تبنته 

وهذه األزمات إما أن يكون مصدرها داخلي تتعلق بالمخاطر المصرفية مثل عدم كفاية رأس المال، 

أو زيادة الديون المشكوك فيها، أو أن تكون قادمة من جهاز مصرفي لبلد ما، وذلك عبر المصارف 

في الواليات  9009وأزمة ( 2211-2292)الكبير  الدولية النشاط، وهذا ما حدث في أزمة الكساد

دول القارة األوروبية، وإلى الكثير من البالد ملحوظة انتقلت هذه األزمة إلى  المتحدة األمريكية، فبسرعة

  .4ة والمديونية فيما بينهاي، وذلك عبر تأثير شبكة المصارف دولية النشاط، وعالقة الدائنالنامية

تأثير شديد على االقتصاد الوطني  اوسواء كان مصدر األزمة داخليا أو خارجيا فإنه سيكون له

لتسببها في خسائر فادحة في الثروة واضطرابات في الجسد االقتصادي، وتشير الدراسات أن متوسط 

ود اتجاهه من الناتج المحلي اإلجمالي، وأن اإلنتاج ال يعا% 22,9تكلفة إصالح األزمة المصرفية يبلغ 

  .5سنوات 1الطبيعي إال بعد مرور 

ولكن هنا ال بد من اإلشارة إلى أن انتقال األزمات المصرفية في الوقت الراهن وفي المستقبل سيكون 

وهذا ما دلت عليه  .بسرعة أكبر، وذلك ألن درجة التحرير والترابط بين االقتصاديات أصبحت كبيرة جدا

                                                           
1
األمم  - المجلة الدولية للعلوم االجتماعية  - أسوق المال العالمية وإزالة القيود المالية وتواتر األزمات -ينييا ،  كوريا أوجأليشيا  جيرون - 

 .11ص  -6999 جوان -612العدد  - المتحدة اليونسكو
2
 .026ص  - 0221/ 0223 –التقرير االستراتجي العربي  -ية واإلستراتجية باألهرام مركز الدراسات السياس - 

3
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و  -األزمات المالية مفهومها ومؤشراتها وإمكانية التنبؤ بها في بلدان مختارة -جميل هيل عجمي - 

 . 083ص  -0223 –العدد األول  -المجلد التاسع عشر -جامعة دمشق -القانونية 
4
 . 82ص  -مرجع سابق  -مزي زكي ر - 

5
 - الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصاء و التشريع - ع المصرفي بين التحرير المالي و الرقابة المرنةالقطا - وفا عبد الباسط - 

 . 112ص  - 0221أكتوبر / جويلية – 141 /145العدد  -مجلة مصر المعاصرة 
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ت المتحدة األمريكية، والتي انتقلت آثارها ونتائجها السلبية المدمرة في الواليا أزمة الرهن العقاري

 . ل الخليج العربيوبسرعة كبيرة إلى دول اإلتحاد األوروبي ودول جنوب شرق آسيا ود

 ىرالتحديات األخ: المطلب الثاني

 االندماج المصرفي :الفرع األول

ى، لذلك يمكن النظر إلى عمليات الدمج الحاضر بأنه عصر الوحدات االقتصادية الكبريتميز عصرنا 

وتتمركز عمليات االندماج  ،1ة، وإحدى آلياتها الرئيسيةمولتبارها أحد المظاهر األساسية للعوالحيازة باع

واالستيالء بشكل كبير في الواليات المتحدة األمريكية حيث أنها تنفرد وحدها بثالثة أرباع عمليات 

حدة األمريكية في أكثر القطاعات تتركز هذه العمليات في الواليات المتاالندماج التي تتم في العالم، و

  .2صناعة السيارات والطائرات ،المعلومات ،االتصاالت ،المصارف: حيوية وتقدما

ة، فعدد وقد أصبحت االندماجات بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تجري بسرعة كبير

زداد، ونادرا ما يمضي أسبوع دون اإلعالن عن عمليات اندماج المؤسسات يتناقص، ومتوسط حجمها ي

فاالندماج المصرفي أدى إلى تقليص عدد المصارف األمريكية من . 3وامتالك جديدة بين المصارف

  .90004 في عام مصرف 2000مصرف في منتصف الثمانيات إلى أقل من  21200

إلى اتحاد مصرفين أو أكثر وذوبانهما اتفاق يؤدي )ويمكن تعريف االندماج المصرفي على أنه 

أهداف  قيحقوفعالية أكبر على ت إراديا في كيان مصرفي واحد، بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى

شهد القطاع المصرفي  ، وقد5(وين الكيان المصرفي الجديدتككان ال يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية 

والحيازة بين المصارف العربية، خاصة في منطقة  الندماجاالعربي في السنوات األخيرة بعض حاالت 

، خاصة حين تقارن مع حركة اندماج المصارف العالمية، "الخليج، ولكن هذه الحركة بقيت محدودة جدا

عبر  ، أو اندماج المصارفسواء في نطاق الدولة الواحدة كما حدث في الواليات المتحدة، أو اليابان

  .6القارات

                                                           
1
 .650ص  -مرجع سابق  –سعيد عبد الخالق محمود - 

2
 .42ص  -مرجع سابق – 0222التقرير االستراتجي العربي  - باألهراممركز الدراسات السياسة و االستراتجية  - 

3
 .68ص  - 0222ديسمبر  -العدد الرابع  -المجلد الثامن  -ية و المصرفية مجلة الدراسات المال - 

4
 .1ص  - 0222مارس  -العدد األول  -المجلد الثامن  -فية مجلة الدراسات المالية و المصر - 

5
 .653ص  -مرجع سابق  – العولمة و اقتصاديات البنوك  - المطلبعبد الحميد عبد  - 

6
 .01ص  - 0222  - صندوق النقد العربي   - القطاع المالي في البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة - محمد الغنيش - 
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ن وجود بعض السلبيات لالندماج وضرورة توافر معايير معينة لتحقيق هذا االندماج، وعلى الرغم م

وأن نجاحه يحتاج إلى توفر ضوابط وشروط معينة، إال أن هذا االندماج يحقق للمصارف نتائج وآثار 

 : إيجابية عديدة

 :  رات النطاق، ومن هذه الوفوراتوبوفتحقيق وفورات الحجم الكبير، وما يسمى  -2

فورات الداخلية، الناتجة عن مزج عمليات تكنولوجيا المعلومات للمصرفين المندمجين، الو -

، و التي وإمكانية التوسع في االعتماد على األجهزة اآللية والحاسب اآللي في نشاط المصرف

 . الكبير أن يستوعب تكلفتها المصرف يستطيع

ل الكفاءات المصرفية، وإتاحة جذب واستقطاب أفض إمكانيةالوفورات اإلدارية الناتجة عن  -

توفير الخدمات الالزمة لها، مما ينعكس إيجابيا على حجم و الفرصة لتدريب  العمالة وإعدادها، 

تفعيل الرقابة الداخلية  العمل وتكاليف أدائه وتحسين اإلنتاجية، ورفع مستوى أداء العمليات، و

 . المصرفية

رفي المندمج، والناتجة من إمكانية استفادته من الوفورات الخارجية التي تتحقق للكيان المص -

شروط أفضل في التعامل مع المصارف األخرى والمراسلين، سواء بالنسبة لحدود التسليف، 

وبالنسبة للعموالت وغيرها، ويعود هذا بالطبع لحجم األموال الخاصة بالمصرف ومالءته، 

 . وزيادة حجم تعامله مع المصارف األخرى

المصرفي استخدام بية التي تتحقق نتيجة االندماج المصرفي، حيث يمكن للكيان الوفورات الضري -

  .1ات ضريبية للكيان المصرفي الجديدأرباح أو خسائر أحدهما في تحقيق وفور

مج على قروض ميسرة من اشرة والناتجة عن حصول المصرف الدتحقيق الوفورات المالية المبا -

 . صول المصرف المندمجالحكومة، أو تعويض مالي يوازي عجز أ

مج إلعفاء من الضريبة ان حصول المصرف الداشرة الناتجة عتحقيق الوفورات المالية غير المب -

مج على اإلقدام على عملية الدمج، وانقاد االتجارية، وذلك كحافز للمصرف الدعلى األرباح 

  .2المصرف المندمج المتعثر

الداخل والخارج، وتوسيع حجم  فيع جديدة ورفلمصرف على النمو والتوسع، وفتح زيادة قدرة ا -9

قدرة امتالك الفروع القائمة، وزيادة قدرتها على خدمة أنشطة أكبر، وعدد عمالء أكثر، ومن ثم 

 . كبيرة على االنتشار الجغرافي
                                                           

1
 .619ص  -مرجع سابق   -العولمة و اقتصاديات البنوك  –عبد الحميد عبد المطلب  - 

2
 سبتمبر /الفصل الثالث، أوت  -فية العربية النشرة المصر  -اتحاد المصارف العربية   -و التملك المصرفي العابر للحدود  الدمج  -أحمد  سفر - 

 .40ص  - 0224  -
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وتنوع مصادر الودائع، مما يخفض تكلفة الحصول على األموال،   إتاحة فرص أكبر لثبات -1

النقد الموجود في خزائن الفروع، وتوظيف هذه األموال للحصول على ويمكن من تخفيض كمية 

 . عائد وربحية أعلى، حيث تتاح فرص أكبر لزيادة التسهيالت للعمالء

حلية أو العالمية، ويأتي ذلك ليس مالسوق المصرفية الفي زيادة وتعزيز القدرة التنافسية، سواء  -1

على الوفورات الداخلية والخارجية، ولكن أيضا فقط نتيجة المتالك مزايا تنافسية أفضل قائمة 

قة في تنفيذ عملياته، والسرعة على امتالك الكيان المصرفي المندمج القدرة على المزيد من الد

 . ة، وتحرير تجارة الخدمات المصرفيةمولته، وهي مسائل ضرورية في ظل العة في معامالالفائق

إلدارية، وتحسين مناخ العمل، وإعادة توزيع الموارد االرتقاء بالمناخ التنظيمي، وتطوير النظم ا -2

العتبارات االقتصادية لتشغيل الوحدات المصرفية، وهو ما ينعكس ايجابيا االبشرية بما يتفق و

، بل للعمالة على األرباح المحققة، والتي ستحقق بل وستنعكس على الحوافز وزيادة اإلنتاجية

ات البشرية للعاملين، وتطبيق المستحدثات المصرفية، مقدرة المصرف على تنمية المهار وزيادة

 . والدخول في نطاق المصارف الشاملة

تحسين الربحية، وزيادة قيمة الكيان المصرفي الجديد المندمج الناتج عن زيادة األرباح الصافية،  -9

 وفي نفس الوقت زيادة قيمة السهم الجديد للكيان الجديد في البورصة، حيث يرتفع سعر السهم

الجديد، فتزداد الثقة في الكيان المندمج، ومن ثم زيادة اإليداعات والمعامالت، فالمزيد من 

 . التوظيف فالمزيد من الربحية

زيادة قدرة المصرف بعد االندماج على تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج، وبالتالي المزيد  -1

ي مزيد من التحسين في ميزان من الربحية والدخل على مستوى المصرف، وعلى المستوى القوم

 . المدفوعات

المركز المالي، وتحقق ات علنية وسرية تدعم يطازيادة قدرة المصرف المندمج على تكوين احتي -9

المالئة المصرفية ومعيار كفاية رأس المال وترفع من قدرته على مواجهة األزمات بل وزيادة 

 . القدرة على مواجهة المخاطر

إلى زيادة القدرة التمويلية للمصارف على المساهمة في تمويل  يؤدي االندماج المصرفي -2

المشروعات المختلفة، وفي نفس الوقت تنويع النشاط المصرفي، وتقليل درجة المخاطر 

المصرفية، بل والحفاظ على السالمة المالية للجهاز المصرفي، ومنع تعرضه لهزات أو أزمات 

 . تؤثر سلبا على كفاءته
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على البحوث والتطوير والتحديث والتحسين، مما يزيد  اإلنفاقف المندمج على ادة قدرة المصرزي -20

من الكفاءة والقدرة على جذب رؤوس األموال التي تزيد من قدرته على التوظيف واالستثمار 

  .1المباشر وغير المباشر، بل وقدرته على المنافسة محليا وعالميا

المودعين والمساهمين من الشعور باالرتياح إن حجم المصرف يحقق له االستقرار الذي يمكن  -22

واالطمئنان، ففي كندا تعتبر الشركات المصرفية أكبر الشركات، لذلك فلم يفلس في كندا سوى 

مصرف في الواليات  21000، بالمقارنة مع إفالس 2229حتى عام  2290مصرفين منذ عام 

  .2المتحدة األمريكية

 التقدم التكنولوجي :الفرع الثاني

ة األساسية، وذلك كنتيجة للثورة العلمية والمعرفية مولصبحت التكنولوجيا إحدى أبعاد العأ لقد

المستمرة في خلق كل جديد، فهذه الثورة حققت قفزات نوعية في جميع المعارف والتقنيات التقليدية 

 منلتاريخي والجديدة، وفي هيكل االقتصاد العالمي، وأسلوب الحياة اإلنسانية، فكما جرى االرتقاء ا

ار واآلالت في زمن والمجتمع الصناعي بفضل ثورة البخ االقتصاد والمجتمع الزراعي إلى االقتصاد

الثورة الصناعية، يجري ارتقاء تاريخي من االقتصاد والمجتمع الصناعي إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة 

  .3بفضل ثورة المعلومات واالتصاالت

العالم تتم بشكل أكثر تصاعدا من خالل ركائز الكترونية لقد أصبحت العمليات المصرفية حول 

، وأجهزة الحاسوب (POS) ، ونقاط البيع االلكترونية (ATMs)مثل أجهزة الصراف اآللي متطورة، 

، والهواتف النقالة والهواتف الثابتة، كما ساهمت الشبكة العالمية للمعلومات وشبكات (PCS)الشخصي 

أميركان  كلوب و وداينرز ماستر كارد وفيزا)لبطاقات المدينة والدائنة، مثل الشركات العالمية المنتجة ل

، وكذلك شبكة السويفت العالمية المتخصصة في التسويات المحلية والدولية بين المصارف، (إكسبريس

بقدر كبير في توفير خدمات مصرفية للزبائن عبر الحدود، وبمعنى آخر، لقد تزايد اعتماد المصارف في 

، Self Service Terminals لم على تأدية األعمال المصرفية بآليات وقنوات توزيع الخدمة الذاتيةالعا

ثلث  وذلك على حساب الفرع المصرفي، حيث تشير المعطيات اإلحصائية العالمية المتاحة إلى أن

ي العمليات في معظم الدول المتقدمة تتم خارج فروع المصارف، فيما ثلث ىالعمليات المصرفية التي تؤد

 . رةالمذكو االلكترونييع التوز ةتقنيباستخدام  تتم المصرفية
                                                           

1
 .646ص   -مرجع سابق   -العولمة واقتصاديات البنوك   -عبد الحميد عبد المطلب  - 

2
 .13ص  -مرجع سابق  – 6998سبتمبر   -العدد الثالث   -المجلد السادس   -ة جلة الدراسات المالية و المصرفيم - 

3
التقرير   -ة باألهرام ة و االستراتيجييمركز الدراسات السياس  -في عصر العولمة، رؤية إستراتجية  االقتصاد المصرفي  -عبد العليم طه  - 

 .14ص  - 0225/ 0221 -االستراتجي العربي 
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وفي الواقع، فإن التغيير الذي حدث في الصناعة المصرفية على الصعيد العالمي في ظل التوسع 

الملحوظ في استخدام التكنولوجيا الحديثة، قد حقق عدة أهداف هامة للمصارف تتمثل بصفة رئيسية في 

 : التالي

دارة المصرف وزيادة ربحيته، نظرا لالنخفاض الكبير الحاصل في تكلفة التشغيل، ة إع كفاءرف -

وتحويل فرع المصرف التقليدي إلى قناة نشيطة تستخدم لتسويق وبيع جميع منتجات المصرف 

إذ تشير الدراسات العالمية المتاحة إلى أن تكلفة إجراء أي معاملة مصرفية  .وخدماته المتنوعة

سنتا إذا تمت  22دوالر أمريكيا، وتنخفض هذه التكلفة إلى  2,01فروع المصرف تبلغ  في أحد

( سنتين)آلي، وتنخفض أكثر إلى  افصرسنتا إذا تمت بواسطة جهاز  92بواسطة الهاتف، و 

فقط إذا تمت عبر الشبكة العالمية للمعلومات، وهذا الرقم األول يعتبر معقوال نظرا إلى 

ة التي يتطلبها انجاز فرع لمصرف ما، والتي تقارب مليون دوالر، وتقدر االستثمارات الكبير

 . ألف دوالر 200و  100تكلفة تسييره بين 

ت اإللكترونية عبر الحدود بين زبائن المصارف والشركات التجارية، زيادة في حجم المعامال -

يساعد على خلق ، مما ساعد و(E- commerce)والتي تتم بواسطة أدوات التجارة االلكترونية 

 . إيرادات إضافية من هذه األنشطة المصرفية اإللكترونية الجديدة قنوات جديدة للمصارف تحقق

طات المصارف في أسواق رأس المال باستخدام الركائز االلكترونية الحديثة، والسيما اتنامي نش -

يؤمن   (e-investment)الشبكة العالمية للمعلومات، فأضحى االستثمار المباشر والفوري 

للمصارف ولزبائنها أيضا إمكانية شراء األسهم، والتداول باألوراق المالية على تنوعها عبر 

الشبكة العالمية للمعلومات، مما سهل هذا النشاط وقلل من تكاليف إجرائه، فساهم ذلك بدوره في 

  .1تغذية دخل المصارف

طبيعة الطلب على الخدمات المصرفية  إن هذه التغيرات التقنية شكلت العامل الرئيسي الذي غير

  .2وطبيعة عرضها أيضا، وقاد إلى تغيرات هيكلية وإجرائية كبيرة

مصرف اإلمارات الدولي، : وإن من أهم التجارب المصرفية اإللكترونية الرائدة في الوطن العربي

والمصرف العربي في المملكة العربية السعودية،  الوطني ، المصرفالمصرف العربي في األردن

                                                           
1
اتحاد المصارف   -رة إلى التجربة المصرفية العربية الحديثة على العمل المصرفي و المالي مع اإلشا اتأثير التكنولوجي  -طربية جوزيف  - 

 . 64ص  - 0221  -الورقة األولى   -الفصل األول  -ة المصرفية النشر  -العربية 
2
ت للدراسات و البحوث مركز اإلمارا -في عصر العولمة التحديات والخيارات المؤسسة المصرفية العربية   -الجميل سرمد كوكب  -  

 .00ص   -0220 -40العدد   -دراسات إستراتيجية   -اإلستراتجية 
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حيث دلت هذه التجارب أن استخدام المصرف للشبكة العالمية للمعلومات في تسيير  ،1الوطني الكويتي

المعامالت المصرفية يؤدي إلى تزايد عدد المعامالت المصرفية التي يطلبها الزبون، كما أنه يطلب 

ير، كما أنها تؤدي من دفع الفوات معامالت جديدة ال يطلبها عادة بالتعامل التقليدي إال نادرا، مثل التحقق

  .2لى انخفاض التكاليف بشكل كبيرإ

التقنيات الحديثة من قبل المصارف له أثر كبير على المتعاملين مع  ستخداموتشير الدراسات إلى أن ا

المصارف، حيث يؤدي إلى جذب متعاملين جدد، ورفع مستوى رضاهم على المصرف، وإن هذه 

 .3 ر من الوقت والجهد للمتعاملينالتقنيات قد وفرت الكثي

أيضا تبين دراسات أخرى انه كلما ازداد حجم أصول المصرف كان هناك إمكانية أو توجه نحو 

صول المصرفية في وهذا يدل على أهمية وضرورة توسيع وزيادة حجم األ ،4استخدام التقنيات الحديثة

 . بين المصارف ، من خالل التوسع الذاتي أو من خالل االندماجاتالمصارف 

 االبتكارات المالية :الفرع الثالث

جديدة العديد من االبتكارات المالية باألسواق المالية، ومن تلك االبتكارات وجود إدارة  تلقد ظهر

، ونمو استخدام األدوات ذات الفائدة المعومة واآلجال القصيرة، فقد ريةالمنافسة السع ظل للخصوم في

تكارات تحويل المخاطر المتمثلة في القروض ذات الفائدة المعومة، والعقود ظهرت أدوات جديدة مثل اب

المستقبلية، والمبادالت والخيارات وابتكارات تدعيم السيولة التي تتمثل في مبادالت القروض، كما تنامت 

، وهي عبارة عن تمويل الشركات المنشأة حديثا Venture capitalعملية تمويل رأس المال المخاطر 

ر القادرة على جمع األموال من أسواق األسهم العامة، أو من أسواق الدين، وذلك لما يراه المستثمرين غي

  .5من مخاطر عالية مرتبطة بتلك الشركات

                                                           
1
 مجلة -مي في الجمهورية العربية السورية مركز المعلومات القو  -ي تجارب مصرفية إلكترونية رائدة في الوطن العرب  -دكاك أميمة  - 

 .325ص  - 0222 - 91العدد   -السنة التاسعة   -تقنيات المعلوماتي، الحاسوب و ال
2
 .321ص   -المرجع السابق  - 

3
أثرها على المتعاملين مع الحديثة المستخدمة في تطوير الخدمات المصرفية و التقنيات  -إنعام عبد المنعم العريض، نادية عبد هللا  باقة - 

 -0225 –جامعة العلوم التطبيقية الخاصة   -العدد الثاني   -المجلد الثاني   -( لعلوم اإلنسانيةا)وم التطبيقية المجلة األردنية للعل  -المصارف 

 . 606ص 
4
 0222 - القاهرة – 55المجلد   -الثالث العدد   -يقات الصيرفة اإللكترونية في مصر تطب  -النشرة االقتصادية   -المصرف األهلي المصري  - 

 .65ص   -
5
 .391ص   -مرجع سابق   -تحي الغباري ايمن ف - 
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وهو عبارة عن تحويل األصول غير السائلة إلى أدوات : أيضا التوسع في عمليات التوريق المالي

يوفر للمصارف وسيلة مالئمة لسداد احتياجاتها التمويلية، أي يمكن تداولها في أسواق رأس المال، وهذا 

  .1زيادة السيولة

إن دفع العملية االبتكارية لمنتجات مصرفية ومالية سيكون عامال مهما في دعم القدرة التنافسية 

  .2ف والبحث عن اقتصادية األداءيلاكتللمؤسسة المصرفية، عن طريق خفض ال

  الخوصصة :الفرع الرابع

د أصبحت قضية التحرير االقتصادي، ومحاوالت اإلصالح الهيكلي، ودفع النمو السمة الغالبة لق

ات، وقد شكلت نلسياسات العديد من الدول على اختالف درجة نموها وتقدمها، وذلك منذ مطلع الثماني

الخصخصة ركنا أساسيا في برامج اإلصالح، حيث لجأت الحكومات المختلفة إلى الخصخصة كأداة 

  .3لتحسين كفاءة النشاط االقتصادي، ولتخفيف العبء المالي عن كاهل موازناتها

في مواجهة التحديات التي تواجه العمل المصرفي في ظل ص أهم دوافع خصخصة المصارف لخوتت

المتغيرات المصرفية العالمية، والتكيف مع ما جاءت به اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة 

اتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية، حيث تضمن  والتكيف أيضا مع ما جاءت به)، 4العالمية التجارة

 –إعالن برشلونة توجها واضحا نحو دعم مواقع القطاع الخاص، وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام 

تطبيق  لى، ومن هذه الدوافع أيضا الوصول إ5(بما يؤدي إلى اقتصاد السوق –بما في ذلك الخصخصة 

مفهوم المصارف الشاملة، ومواجهة المنافسة، وتحقيق الكفاءة، وتقليل معدالت المخاطرة، وتتحدد أهداف 

الخصخصة في تنشيط سوق األوراق المالية، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة المنافسة في السوق 

خدمات المصرفية، وترشيد المصرفية، وتحسين األداء االقتصادي، وتحديث اإلدارة وزيادة كفاءة أداء ال

  .6اإلنفاق العام، وإدارة أفضل للسياسة النقدية

، ففي البحرين ثم إصدار قانون العربية فإنها تشهد نموا ملحوظا وبالنسبة للخصخصة في المنطقة

، والذي يشمل كافة القطاعات، وفي تونس وافقت السلطات على بيع 9009الخصخصة في شهر أكتوبر 

 221,1بمبلغ التونسية إلى الشركة الكويتية الوطنية لالتصاالت [ أوراسكوم]شركة من رأس مال % 20

                                                           
1
 .394ص   -السابق المرجع  - 

2
 .01ص   -مرجع سابق   -يل سرمد كوكب الجم - 

3
 .19ص   -مرجع سابق  -التوني محمود أحمد  - 

4
 .52ص   -المرجع السابق  - 

5
 038ص  - 0221  -دار الرضا للنشر   -أوراق في االقتصاد السوري   -حبيب مطانيوس  - 

6
 .11ص   -مرجع سابق   -العولمة و اقتصاديات البنوك   -الحميد عبد المطلب عبد  - 
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من أسهم شركة االتصاالت السعودية للقطاع % 10عودية تمت الموافقة على بيع مليون دوالر، وفي الس

وفي المجال المصرفي فقد  .الخاص، وفي المغرب قررت السلطات خصخصة قطاع الهاتف العادي

سوسيته )إلى المصرف الفرنسي ( UIB )من رأس مال مصرف % 29ت التونسية باعت السلطا

  .1من رأس مال مصرف الجنوب% 12,1مليون دوالر، وقررت أيضا بيع  209,1بمبلغ ( جنرال

، حيث عهدت الحكومة إلى 2221وفي مصر بدء برنامج خصخصة القطاع المصرفي في عام 

مصرفا مشتركا، أو تخفيض نسبة  91في حصتها في  القطاع العام األربعة مهمة التصرفمصارف 

ع ذلك إجراءات عديدة في برنامج خصخصة القطاع في تلك المصارف، وتب %22ملكيتها إلى اقل من 

  .2المصرفي

بلغ عدد عمليات بيع مساهمات المصارف العامة المصرية في المصارف المشتركة  9002وفي عام 

الدولي ومصرف مصر  في كل من مصرف مصر مصر فإلى سبعة عمليات، منها بيع حصص مصر

ن هناك ستة مصارف مصرية معروضة للبيع، منها المصرف المصري األمريكي رومانيا، كما أ

  .3والمصرف المصري المتحد

إال أنه بعد األزمة المالية األخيرة لجأت الواليات المتحدة إلى تأميم بعض المصارف وشركات 

 . ف تدهور القطاع المالي والمصرفيالتأمين كخطوة أو حل إليقا

  ودةجال :الفرع الخامس

لقد اقتصر مجال الجودة في السابق على الممارسات اإلشرافية واإلدارية، وخاصة في مجال 

الصناعة، ولكن مع زيادة التطور والمنافسة العالمية كان ال بد من ظهور نظام متكامل للرقابة على 

يهدف إلى ضمان جودة السلع والخدمات، ويعتمد على ( Total Quality control system)الجودة 

  .4تكامل أكثر من وظيفة داخل المنظمة، ولكن مفاهيم الجودة اتسعت لتشمل أيضا الخدمات المصرفية

تشبع حاجات وتوقعات العمالء،  خدمة تتحقق الجودة عندما ينجح المصرف في تصميم وتنفيذ وتقديم

 . ات العميل لمدى تلبية الخدمة لهذه الحاجات والتوقعاتوترتبط جودة الخدمة بمدرك

                                                           
1
 .636 ص -مرجع سابق  – 0223 – صندوق النقد العربي -التقرير االقتصادي العربي الموحد  - 

2
 .05ص  - 0220 –المالية في جمهورية مصر العربية  تحرير قطاع الخدمات  -لعربية اتحاد المصارف ا - 

3
 .30ص  -مرجع سابق   - جوزيف يةطرب - 

4
 .196ص  -مرجع سابق  -واتفاقية تحرير الخدمات المالية  البنوك اإلسالمية  - قابل محمد صفوت، - 
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وتعد الجودة سالحا تنافسيا فاعال، ولن يمانع عمالء كثيرون في أن يدفعوا أكثر ليتلقوا خدمات أرفع 

جودة، كذلك فإن فشل الخدمة في الوفاء باحتياجات المستهلك، أو العميل ورغباته لن يعوضه أي جهد 

  .1يج التسويقي األخرىتسويقي في عناصر المز

 : المصرفية تتكون من عدة محاور الخدمة إن جودة

من المعرفة والمهارة، إلى جانب الموارد المادية التي  لكل وتتألف من القدرة كمحصلة :الجودة الفنية

درجة مناسبتها  –أساليب استخدامها  –التجهيزات )هم في تحديد مستوى التكنولوجيا المصرفية اتس

 . (للعميل

والذي يتكون من محصلة كل من المظهر، والقيم واالتجاهات، وسلوكيات األداء  :جودة سلوك العاملين

حسن استقبال العميل  –خصوصية حسابات وشؤون العمالء  -مثل مراعاة الدور)في التعامل مع العمالء 

 (. ...وشكواه

ساعات وفترات العمل بالفروع، : وتتكون من المحصلة المناسبة لكل من :سهولة الحصول على الخدمة

مة موقع الفرع، ومدى وجود مساحة كافية النتظار جغرافي للفروع، وما يتيحه من مالئوالتوزيع ال

ع، ومدى تهيئة خدمات النافدة رفي الفروع، وعدد منافذ الخدمة بالالسيارات، والتخطيط الداخلي لمبان

احة الستخدام العمالء ومدى فاعليتها، والتجهيزات الشاملة، وعدد الحسابات أو آالت الصرف اآللي المت

المستخدمة ومدى حداثتها وفعاليتها، وقاعات التعامل ومدى مناسبتها، والكتيبات المتاحة للعمالء ومدى 

 . وضوحها وحسن إخراجها

ود القدرة على تقديم الخدمات في مواعيدها المتوقعة، ومدى وج: وتهيؤها محصلة العوامل التالية :الثقة

تعليمات واضحة محددة، ومدى دقة األداء، ومدى انعدام األخطاء، ومن ثم ما يهيئه ذلك من الصورة 

 . الذهبية عن المصرف

وهو محصلة قدرة العاملين على بث الثقة واالطمئنان في نفوس العمالء، والمركز المالي  :األمان

 . للمصرف ومعدالت عوائده

مدى االلتزام والسرعة في الخدمة، ومدى االهتمام بتلقي  وهي محصلة كل من :رشاقة االستجابة

استفسارات وشكاوي العمالء، ومدى سرعة ودقة معالجتها، والحساسية لحاجات وتوقعات العمالء، ومدى 

  .1العمالء وبين  مراعاة سلسلة الجودة بين العاملين، وبينهم

                                                           
1
 .611ص  -مرجع سابق   - محمد أحمد التوني - 
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 البنوك الشاملة:الفرع السادس

هي المصارف التي تتجاوز نطاق وحدود الصيرفة (: Universal Banking)المصارف الشاملة 

، أو (Purpose Banking)التقليدية، ويطلق عليها أيضا الصيرفة متعددة األهداف، أو األغراض 

(Purpose-all- Multiple ) إلى عدد كبير من األهداف واألغراض عن طريق القيام والتي تفضي

 . المصرفيبأنشطتها وخدماتها في الجانب المالي و

ات بالواليات المتحدة األمريكية من نوقد بدأ ظهور المصارف التي تتبع الصيرفة الشاملة بعد الثماني

، ومع بداية التسعينات تحركت المجموعة (Bank Holding Company)خالل الشركات القابضة 

 مؤتمر ، كما أن(Policy of Full)األوروبية نحو الصيرفة الشاملة باعتماد سياسة الكل 

(Second Bank coordination ) دعم أعضاء المجموعة األوروبية للتنفيذ الكامل  2299عام

  .2لهذه السياسة

هي الكيانات المصرفية التي تسعى : وإذا أردنا تعريف المصارف الشاملة، فيمكن تعريفها كما يلي

من كافة القطاعات، وتوظيف تنويع مصادر التمويل، وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات دائما وراء 

مواردها، وتفتح وتمنح االئتمان المصرفي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة 

والمتجددة التي قد ال تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع ما بين وظائف المصارف التجارية 

  .3مار واألعمالالتقليدية ووظائف المصارف المتخصصة ومصارف االستث

 : وتتمثل وظائف المصارف الشاملة في النواحي التالية

وظائف تقليدية للمصارف التجارية، والمتمثلة بصفة رئيسية في أعمال الوساطة المالية، ومنح  -

 . االئتمان وخدمة النشاط التجاري

ي البيئة وظائف غير تقليدية للمصارف التجارية، والتي ظهرت نتيجة التطورات المتالحقة ف -

يم سلة خدمات متنوعة ال تعتمد على رصيد، داالقتصادية المحيطة، وما تتطلبه من ضرورة تق

فاقيات أسعار الفائدة عمليات المبادالت والخيارات والمستقبليات، والعقود اآلجلة، وات: مثل

 . لخ، فضال عن كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية الخاصةإ...اآلجلة

                                                                                                                                                                                      
1
 .652 ص - 94العدد  -قتصادية مجلة آفاق ا -للتنافسية في الصناعة المصرفية  إدارة الجودة الشاملة كمدخل -مصطفي أحمد سيد  - 

2
 .381ص  -مرجع سابق  -فتحي  أيمن الغباري - 

3
 .50ص  -مرجع سابق  -مة واقتصاديات البنوك العول -عبد الحميد عبد المطلب  - 
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تثمارية أو المتاجرة التي تقوم على أساس تبني المشروعات االستثمارية وظائف المصارف االس -

في مختلف القطاعات، ودعمها ماليا وإداريا بما يستلزمه ذلك من توفير التمويل الالزم لها 

، أو ضمانها لدى الغير أو توفير القروض طويلة (إقراض، مساهمة، ترويج سندات وغيرها)

جدوى للمشروعات الجديدة والترويج لها، والعمليات والخدمات األجل، أو القيام بدراسات ال

التوريق، وإدارة المحافظ، وإدارة عمليات الدمج واالحتواء، وتمويل : المرتبطة بالشركات مثل

والتأمين، والقيام بدور بيوت الخصم، وإدارة صناديق و التأجير التمويلي، التنمية العقارية، 

وتمويل العمالء من خالل إصدار أوراق مالية لهم، والمتاجرة  وتدبير توظيفاتها، ،المعاشات

  .1وإدارة االكتئاب وضمانه ،باألوراق المالية، واالتجار في السلع المختلفة

تعتبر المصارف التي تتبع نظام الصيرفة الشاملة بموقع أفضل من مثيالتها التي تتبع نظام الصيرفة 

إلى االستخدامات التي تجلب مقدرة األولى على توجيه الموارد  التقليدية، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى

عوائد مناسبة، إضافة إلى االستفادة القصوى من التقلبات المرحلية أو الهيكلية للطلب على الخدمات 

المصرفية، وبالتالي تتميز المصارف الشاملة بقدرتها على نقل مواردها وخبرتها من خدمة إلى أخرى 

ومعنى ذلك أن المصارف التقليدية ونظرا لمحدودية نطاق الخدمات المصرفية التي  .وفقا لظروف السوق

تقدمها لعمالئها ستواجه صعوبة كبيرة في قدرتها على التوجيه األمثل للموارد المتاحة، وتبعا لذلك يتوقع 

  .2تدني كفاءة توجيه الموارد فيها

ي مصارف شاملة مع المصارف وفي دراسة مقارنة حول كفاءة المصارف في هونغ كونغ وه

  .المتخصصة في الصين الشعبية تفوقت البنوك الشاملة

ومن أهم سمات الصيرفة الشاملة القدرة على توزيع التكاليف الكلية التي يتحملها المصرف على 

الحجم، إضافة لذلك نطاق واسع من الخدمات المصرفية، األمر الذي يؤدي إلى التحسين النسبي لكفاءة 

ارتفاع قدرة المصرف على االستفادة من موارد وخبرات متنوعة في زيادة مركزه التنافسي  يساهم

النسبي، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى قدرته على توفير الخدمات التي يطلبها العمالء وتوفير عناء 

تكاليف وتكاليف التعامل مع شركات مختلفة في مجال الخدمات المصرفية، وفي المقابل يتوقع ارتفاع ال

تبعا لذلك يتوقع تدني كفاءة الحجم في المصارف التجارية و  ،الكلية على نطاق واسع للخدمات المصرفية

  .3التقليدية

                                                           
1
 .021ص  -مرجع سابق  – صالح الدين حسن السيسي - 

2
 .389ص  -مرجع سابق  -الغباري ايمن فتحي  - 

3
 .392ص  -مرجع سابق  - أيمن فتحي الغباري - 
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  -2-اتفاقية بازل :الفرع السابع

 : تقوم هذه االتفاقيات على ثالثة دعائم أو أركان هي

 %. 9حساب الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال والبالغ  -2

ر هام للسلطات الرقابية في مراجعة اإلجراءات التي يتخذها المصرف لحساب معيار إعطاء دو -9

 (. Supervisory Review)كفاية رأس المال 

انضباط السوق بحيث يتم إعطاء شفافية أكبر لإلفصاح عن معيار كفاية رأس المال، وكيفية  -1

  .1(Market  Discipline)حسابه وأهم مشتمالته 

 : ة إلى تحقيق ما يليوتهدف هذه االتفاقي

استقرار النظام المصرفي العالمي، وبالتحديد بعد تفاقم  ىتعميق والحفاظ عل ،المساهمة في تقوية -

لتحديد أزمة الديون الخارجية في الدول النامية بسبب توسع المصارف الدولية، وعلى وجه ا

 . يكا الالتينيةت في ديون منفردة أو معدومة في دول أمرطورالمصارف األمريكية التي ت

وضع المصارف الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة، وبالتالي إزالة الفروق في المتطلبات  -

الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي، حيث تمثل تلك الفروق مصدرا رئيسيا للمنافسة 

 . غير العادلة بين المصارف

العالمية، وفي مقدمتها العولمة المالية التي ف مع التغيرات المصرفية للتكيالعمل على إيجاد آليات  -

المعوقات و تتبع في التحرير المالي وتحرير األسواق النقدية، بما في ذلك التشريعات واللوائح 

التي تحد من اتساع وتعميق النشاط المصرفي للمصارف عبر العالم في ظل الثورة التكنولوجية 

 . المصرفية

على أعمال المصارف، وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك تحسين األساليب الفنية للرقابة  -

  .2األساليب بين السلطات النقدية المختلفة

لمؤسسات المصرفية العربية إن هذه االتفاقية لم تأخذ باالعتبار الوضع الخاص لبعض القطاعات وا

وإنما وضعت هذه االتفاقية مالت المصرفية التقليدية في السوق المحلية، احصر معظم نشاطها بالمعالتي ين

تعتبر المصارف  .3الناشطة دوليا، وسيكون ذلك منطلقا لمنافسة غير عادلة لضبط عمليات المصارف

                                                           
1
–النشرة المصرفية العربية  –اتحاد المصارف العربية  –أهمية تطبيق  مبادئ الحوكمة و الشفافية و اإلفصاح المصرفي  – شاكر ادفؤ - 

 . 64ص -  0224ديسمبر /أكتوبر –الفصل الرابع 
2
 .83ص -مرجع سابق  -العولمة واقتصاديات البنوك  -عبد الحميد عبد المطلب  - 

3
 .06ص  - 0220سبتمبر / أوت –مجلة االقتصاد و األعمال عدد خاص  -المصرفي العربي الفرص و التحدياتالقطاع   -ناصر السعيدي  - 
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األوروبية هي األكثر اقتربا من تطبيق االتفاقية، وعلى الساحة العربية تعتبر المصارف الخليجية هي 

وذلك ألن الكثير منها يتبع منذ سنوات عديدة  األكثر تجهيزا بين المصارف العربية لتطبيق االتفاقية،

أحدث المعايير والتنظيمات المعتمدة في البلدان المتقدمة، وال بد من التنويه إلى أن خمسة مصارف 

مصرفا في العالم من حيث معدل رأس المال إلى الموجودات لعام  90خليجية اندرجت ضمن أول 

9001 . 

ستعمل على ( بازل)قطاع المصارف طبقا لقواعد ومقررات إن مراعاة شرط كفاية راس المال في 

الحد من قدرة المصارف على تمويل االستثمارات الثابتة للقطاع الخاص، ومن ثم لجوء هذا القطاع إلي 

كما أن العمل باتفاقية الخدمات المالية يتطلب االلتزام الكامل من قبل المصارف  .1سوق السندات

 (.بازل)بمقررات لجنة 

لمصارف الصغيرة في منطقة اإلسكوا ستجد من الصعب للغاية تنفيذ المتطلبات الصارمة إن ا

لالتفاقية الجديدة، إذا أنها تستوجب حشد الرأس مال الفكري، وتكنولوجيا المعلومات، و الموارد المالية 

 .2لتنفيذ النظم الالزمة فيها يتعلق بإدارة المخاطر و تخصيص رأس المال

 داخليةالتحديات ال: المطلب الثالث

 : وهي عدة تحديات تتعلق بالتنظيم المالي المحلي، وتحرير حساب رؤوس األموال ومنها

السياسة المالية واالقتصادية غير المالئمة لتحرير الخدمات المالية، والتنظيم واإلشراف الحكومي  -2

قدية المتساهلة مثل غير المالئم، والتدخل المباشر في األسواق بشكل غير مالئم، والسياسات الن

اإلقراض المفرط غير المدروس، كما حدث في الواليات المتحدة بخصوص أزمة اإلقراض 

 . العقاري

التدخالت السياسية في اإلقراض من شأنها إضعاف المؤسسات المالية المحلية، ووضعها في  -9

 . موقف ضعيف في مجابهة المنافسة األجنبية

المحلية قد يكون أقل من المستوى المطلوب لمجابهة المنافسة األداء اإلداري للمؤسسات المالية  -1

 . العالمية، مما قد يؤثر سلبا على أداء المؤسسات المحلية

                                                           
1
 .98ص  -مرجع سابق - رمزي زكي - 

2
 0العدد - 0225 –م المتحدة  نيويورك األم - االتجاهات االقتصادية وآثارها في منطقة اإلسكوا -اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا  - 
 .04ص   -
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ففي حاالت فقدان الثقة واألزمات  .التأثير على االستقرار المالي من خالل حركة التدفقات المالية -1

وال تتدفق إلى الخارج، وهو ما فإن األم( 2221كما حدث في بعض دول آسيا في عام )المالية 

  .1األسواق التي تتميز بمحدوديتها وعدم عمقها فيقد يؤثر سلبا على المؤسسات المالية خاصة 

 

اآلثار الناجمة عن تحرير الخدمات المصرفية على القطاع المصرفي الجزائري، خيارات : المبحث الثالث

 بيةو سبل تجاوز اآلثار السلبية و تعميق اآلثار اإليجا

يوجد خالف في الرأي حول اآلثار العامة لالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات على القطاع المصرفي 

الجزائري، فيرى فريق أنه من المتوقع أال يترتب على تحرير التجارة في الخدمات المصرفية طبقا 

خر تخوفا كبيرا من آثار لالتفاقية آثار سلبية على أداء القطاع المصرفي الجزائري، بينما يظهر فريق أ

و هذا ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المبحث من خالل إبراز . تحرير التجارة في الخدمات المصرفية

 . اآلثار اإليجابية وكيفية االستفادة منها، وكذا اآلثار السلبية و كيفية تجنبها

 اآلثار اإليجابية: طلب األولالم

ة في إطار االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات سينجم عنه إن تحرير التجارة في الخدمات المصرفي

 : مجموعة من اآلثار اإليجابية المحتملة هي

إن دخول مؤسسات مالية أجنبية للسوق الوطني سيصحبه دخول مهارات وأساليب جديدة في  -2

على هذه اإلدارة واستخدام متزايد للتكنولوجيا، مما يمكن العاملين في القطاع الوطني من التعرف 

لى باقي انتقاال لهذه األساليب والوسائل إاألساليب وممارستها، وبالتالي يحدث انتشار و

 . المؤسسات، مما يسهم في تطور القطاع المالي كله

يستفيد من تحرير الخدمات المالية كال من المودعين والمقترضين، فالمصارف تسعى لجذب  -9

طي مزايا أعلى لهم، وخاصة بالنسبة لسعر الفائدة تحاول أن تعالمزيد من المودعين، وبالتالي 

على األنواع المختلفة من الودائع، ويحدث العكس بالنسبة إلى المقترضين، حيث تحاول 

المصارف تخفيض سعر الفائدة على القروض، وبالتالي يستفيد كل من المقترضين والمودعين، 

ما يزيد عن حاجاته من أموال إلى  ويالحظ انه في حال زيادة الودائع يمكن للمصرف أن يحول

الخارج، وخاصة لفروع المصرف األخرى لكي يتم استثمارها في الخارج، ورغم أن ذلك يعد 

                                                           
1
 .1ص -مرجع سابق  -تحرير التجارة في الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية   -اتحاد المصارف العربية  - 
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أثر سلبيا بالنسبة القتصاد الدول النامية، إال أنه في ظل تحرير الخدمات المالية ال توجد قيود على 

 . مثل هذه العمليات

مات مالية قد ال تستطيع المصارف المحلية تقديمها، وتستند يمكن للمصارف األجنبية أن تقدم خد -1

المصارف األجنبية في ذلك غلى خبرتها باألسواق العالمية ودعم مركزها الرئيسي، وقدرتها 

 . على ابتكار خدمات وأشكال جديدة

من الممكن أن تستفيد المصارف المحلية من المصارف األجنبية الوافدة من خالل المعرفة  -1

لوجيا التي تحصل عليها لكيفية التعامل مع المشتقات المالية الجديدة، واالنضمام إلى النظم والتكنو

المنظومة ) SWIFTم مثل نظام لمستوى العاالحديثة للمبادالت المالية على االلكترونية 

اإللكترونية العالمية للمعامالت بين المصارف، والتي تسمح باستقبال وإرسال األموال بين 

، وسيكون هناك إمكانية نقل المعرفة (العالمية الكترونيا وبشكل آمن ومضمون المصارف

 . والتكنولوجيا في مجال اإلدارة والمحاسبة والتعامل مع المعلومات

 إلى معرفة كافة المعلومات عن –تؤدي الشفافية وهي أحد مبادئ اتفاقية تحرير الخدمات  -2

على تحديد تكاليف الفرص البديلة لتوظيف  المشروعات المختلفة، مما يجعل المصارف قادرة

 . مواردها، مما يجعلها تتجه إلى أكثر المجاالت ربحية

لمنح تؤدي المنافسة وضخامة حجم المصارف العاملة إلى انخفاض درجة المخاطرة بالنسبة  -9

في هذه الحالة أن يصدر أشكاال مختلفة من شهادات  للمصرف الكبير القروض الكبيرة، كما يمكن

يداع واالدخار، وتكون تكلفتها منخفضة مما يؤدي إلى زيادة معدالت الفائدة على تلك الودائع، اإل

كما أن انتشار المصرف جغرافيا يؤدي إلى زيادة عدد المتعاملين مع المصرف سواء باإليداع أو 

  .1ةاإلقراض، وبالتالي توزيع المخاطر على عدد كبير من العمالء مما يقلل من الديون المعدوم

إن تحرير الخدمات سيسمح بدخول المنافسة األجنبية إلى األسواق المحلية، وبالتالي ستصبح  -1

حركة هذه األسواق مع زيادة مستوى التحرير خاضعة للتفاعل الحر بين الطلب والعرض على 

هذه الخدمات، األمر الذي يؤدي بدوره إلى تحديد السعر التوازني لهذه الخدمات بما يكفل جذب 

تلك األسواق، وتأثيرها في  مستثمرين المحليين واألجانب، ويعد هذا أفضل من تدخل الحكوماتال

  .2المباشر أو غير المباشر على األسعار التي قد تصبح مشوهة وغير حقيقة في كثير من األحيان
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 حول سلوكيات القطاع المصرفي( اإلسكوا)بي آسيا روفي دراسة للجنة االقتصادية االجتماعية لغ -9

 –عمان  –لبنان  –األردن  –مصر )وآثار تحرير القطاع المالي على بعض الدول العربية 

 ،، تبين أن المشاركة األجنبية في األسواق المصرفية المحلية تعزز الكفاءة المصرفية(اإلمارات

نصيب الفرد من الناتج )كما تبين من الدراسة أنه كلما ارتفع مستوى التنمية االقتصادية للبلد 

  .1الكفاءة المصرفيةتحسنت ( المحلي اإلجمالي

إن تحرير التجارة وزيادة حدة المنافسة تدفع السلطات المسؤولة على تركيز االهتمام بكفاءة إدارة  -2

االقتصاد القومي، وتصميم السياسات االقتصادية المناسبة، ورسم سياسات اإلشراف والرقابة 

 . الخاصة بالقطاعات المالية

لمالي من شأنه أن يوفر وسائل متنوعة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها األسواق تحرير االإن  -20

ن ، كما إ2(لى امتصاص الصدمات الكبيرةوالتي عادة ما تكون مقدرتها أقل ع)المالية الصغيرة، 

ذلك من شأنه أن يعمق ويوسع من هذه األسواق من خالل زيادة حجم التعامالت، وزيادة تنويع 

هذه األسواق، ويخفض من حدة تعرضها  حركة عروضة، األمر الذي يقلل من تذبذبالخدمات الم

  .3للصدمات المالية

و ذلك الخدمات المالية من المتوقع أن يجعل القطاع أكثر كفاءة واستقرارا،  فيتحرير التجارة  -22

من خالل انخفاض التكاليف، واالستفادة من عوائد السعة والتخصص، وكذلك تطوير وتنمية 

 . لخدمات المالية المحلية لتعمل طبقا للمعايير الدوليةا

المنافسة بين الموردين المحليين واألجانب من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أعمال الموردين  -29

المحليين في ظل وجود قطاع مالي قوي يحفز النمو االقتصادي، فالتنافس قد يخفض أرباح 

لى تكاليف منخفضة للمستهلكين، وتنوع في الخدمات يؤدي إلماليين المحليين، إال أنه الموردين ا

ويستتبع ذلك رفع كفاءة الجهاز المصرفي فضلها، ، وتحسين مستوى جودتها وتقديم أالمتاحة

 . الوطني

من المعروف أن مصروفات التشغيل للمصارف في الدول النامية تعد مرتفعة قياسا على نفقات  -21

إن هذه حيث ذلك إلى تضخم العمالة وتدني اإلنتاجية،  التشغيل في الدول المتقدمة، ويرجع

المصارف في ظل غياب المنافسة، وهيمنة المصارف الحكومية، ووجود القوانين واإلجراءات 

                                                           
1
ي مجال االقتراض في ف ا، سلوكيات القطاع المصرفي وكفاءتهاالتجاهات االقتصادية وآثاره  - اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي أسيا - 

 .45ص  -مرجع سابق  –بلدان مختارة 
2
 .5ص  -مرجع سابق  -مية اللمالية في إطار منظمة التجارة العتحرير التجارة ا -اتحاد المصارف العربية  - 

3
جامعة الدول العربية  –مجلة شؤون عربية  –تحرير تجارة الخدمات و انعكاساته على القطاع المصرفي العربي  –سعيد عبد الخالق محمود - 

 .621ص  - 0226  - 628العدد  -
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التي تساعدهم على ذلك، كانت تستطيع فرض العموالت ومعدالت الفائدة التي تناسبها، والتي 

ولكن في ظل دخول  .بارتفاع نفقات التشغيلتؤدي إلى زيادة إيراداتها، وبالتالي ال تهتم 

المصارف األجنبية ألسواق الدول النامية تهتم المصارف المحلية بخفض نفقات التشغيل، مما 

يجعلها تقوم بتوظيف أعداد أقل وبمهارات عالية وتوسيع عدد الخدمات للزبائن، ألن ذلك 

في ظل تحرير الخدمات المالية، يساعدها على تقديم عروض أفضل للعمالء والمقترضين، وهكذا 

تشغيلها لتتمكن من تقديم نفقات ستواجه المصارف المحلية تحديا كبيرا يتمثل في ضرورة خفض 

  .1خدمات أفضل للمتعاملين معها، وهذا في حد ذاته اثر إيجابي يمكن تحقيقه على المدى المتوسط

جبة بين نمو القطاع المالي في أثبتت العديد من الدراسات التجريبية وجود عالقة ارتباط مو -21

السلطات النقدية في العديد من الدول النامية اقتصاد ما وبين معدل نموه االقتصادي، وهو ما حفز 

  .2على تطبيق سياسة التحرير المالي، إلزالة القيود اإلدارية المفروضة على النشاط المالي

مصرفية جديدة، والتوسع فيها مثل  اإلسراع في إعادة هيكلية الجهاز المصرفي، وتقديم خدمات -22

الترويج لإلصدارات في األوراق المالية ومساندتها، وتقديم االئتمان الجماعي، وإدخال عمليات 

 . التأجير التمويلي بخبرة أجنبية متطورة وغيرها

تحسين المناخ الذي تعمل فيه المصارف وتطوير النظم اإلشرافية والرقابية من جانب السلطات  -29

ية في ضوء االحتكاك والوجود األجنبي، ودعم األساليب الرقابية على المصارف لضمان اإلشراف

، وذلك من خالل رفع 3ة الماليةمولو ما يزيد القدرة على مواجهة العالسالمة المصرفية، وه

 مستوى أداء وإدارة المخاطر، واختيار أفضل الوسائل لعالج األزمات المصرفية والمالية 

ع على اتفاقية الخدمات المالية سوف يقلل أو يلغي القيود التي تفرضها الدول عتقد أن التوقين -21

س المال الخارج والداخل إلى الجزائر واألرصدة، األخرى األعضاء في المنظمة على حركة رأ

في الخارج، فكوننا أعضاء في المنظمة أي أننا ملتزمون بكل المعايير  والودائع الجزائرية

 . الدولية

السماح للمصارف األجنبية وفروعها بالوجود على األراضي الوطنية سيؤدي إلى خلق ن أعتقد ن -29

بية، وسوف يوفر فرص عمل جديدة، وسوف يوفر التمويل الالزم وخاصة القطع ضري مدا خيل

األجنبي لتدعيم القطاعات اإلنتاجية، وبالتالي تحقيق النمو في الناتج المحلي اإلجمالي، إال أنه 

                                                           
1
 .183 ص  -مرجع سابق  –البنوك اإلسالمية واتفاقية تحرير الخدمات المالية  -قابل محمد صفوت  - 
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 .131ص  -مرجع سابق  –وفا عبد الباسط  - 
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بقا فإن المصارف الخاصة تركز على القروض القصيرة األجل، والقروض وكما رأينا سا

 . االستهالكية

في ظل التحرير المالي والمصرفي الكامل سيكون هناك إمكانية للمستثمرين المحليين أن  عتقدن -22

راضي الوطنية أن األالذين يودعون أموالهم في مصارف أجنبية خارج  جزائريينوالمواطنين ال

حيث يمكن لهم  ،هذه الودائع والمدخرات إلى فروع المصارف األجنبية في الجزائريقوموا بنقل 

ي وقت، حيث إن هناك الكثير من األموال أنقل هذه الودائع من وإلى الخارج دون أي قيود، وفي 

 . الجزائرية موجودة في المصارف األجنبية أو العربية

 بيةاآلثار السل: المطلب الثاني

 : ر التجارة في الخدمات المصرفية آثارا سلبية عديدة ومن هذه اآلثاريمكن أن يخلق تحري

إن التوقيع على اتفاقية الخدمات المالية سيفسح المجال للمصارف الوطنية بالوجود خارج  -2

ذات  جزائرية، وأن تحصل على نفس المعاملة الوطنية، لكن المصارف الجزائريةاألراضي ال

في السيولة وانخفاض كبير في مصارف تعاني من نقص  رؤوس أموال منخفضة، كما أن هناك

معدل العائد على الموجودات أو حقوق المساهمين، وبعضها يعاني من معدل مرتفع للديون غير 

، كما أن استخدامها للتقنيات الحديثة منخفض بالمقارنة مع (بازل)زم بعد بمعايير تالمنتجة، ولم تل

عاني من انخفاض عدد المصارف، وعدد الفروع المصرفية، ت الجزائرالمصارف األجنبية، كما أن 

 .ةجزائريكل ذلك سيحول دون الوجود المصرفي خارج األراضي ال

إن المجموعات الكبرى من المصارف تستطيع المضاربة، وتخفيض الفائدة وتقديم الخدمات  -9

  .1ل سلبيالمجانية، وشبه المجانية، األمر الذي سيؤثر في المصارف الوطنية الصغيرة بشك

تخضع المصارف العمالقة أساسا لمسؤوليات الجهات الرقابية في وطنها األم، ولكن نظرا التساع  -1

مدى أنشطة هذه المصارف لتشمل وجودها في كثير من الدول، فإن العديد من الجهات الرقابية في 

هذه المصارف الدول النامية معنية أيضا بالرقابة كسلطات مضيفة، وبالتالي تمثل الرقابة على 

ن هذه المصارف تعتمد في عملها على أحدث التقنيات، حيث إ. 2المتطورة تحديا حقيقيا لهذه الدول

رقابة خارجية، وبالتالي  و وتوفر المنتجات األكثر حداثة، وهي تخضع لسيطرة مصارف خارجية

 . مرا صعبا جدان أالرقابة المحلية على هذه المصارف ستكو

                                                           
1
 .631ص   - 0222  -دار الرضا للنشر   -السوري مشكالته و اتجاهات إصالحه لمصرفي النظام النقدي و ا -كنعان علي  - 

2
 .092ص  - 0226  -مصارف الغد   -اتحاد المصارف العربية  - 
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حدث عن كون انخفاض األجور ميزة يتميز بها االقتصاد الوطني، وذلك اإلمكان التلم يعد ب -1

بحسب اعتقاد بعض االقتصاديين، وذلك ألن انخفاض األجور سيؤدي إلى انتقال اليد العاملة 

الخبيرة المدربة من المصارف الوطنية إلى المصارف األجنبية لوجود أجور وحوافز أعلى، 

الذي تطالب الدول المتقدمة  1(الشرط االجتماعي)سمى باإلضافة إلى ذلك أصبح هناك شرط ي

ومنها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والذي يتضمن  ،بإضافته إلى مختلف االتفاقيات الدولية

تمكين العمال من الحصول على شروط عمل وأجر أفضل مماثلة لما هو في الدول المتقدمة، 

 . لها المصارف الوطنيةوبالتالي سيكون هناك تكاليف إضافية ستتحم

عتقد أن عملية تحرير تجارة الخدمات أمام المنافسة األجنبية ال تزال في بدايتها نظرا لوجود ن -2

على حق الوجود التجاري لشركات الخدمات والمصارف األجنبية وقيود  القيودمجموعة من 

القصير المتوسط،  أخرى عديدة، لذلك فإن هذا التحرير قد ال تظهر آثاره بشكل واضح في األجل

 . في األجل الطويلوستكون اآلثار واضحة وجلية 

لقد اعتاد القطاع المصرفي الجزائري على العمل في مناخ احتكاري، والحكومة هي الجهة  -9

الوحيدة التي تمتلك كل شيء، وبالتالي لم يكن هناك منافسة حرة أو قريبة من الحرة، وتولد عن 

بت تماما دوافع التجديد اة وضعف إنتاجيتها، حيث غذلك ضعف كفاءة المصارف الحكومي

واالبتكار والتطوير، وكل ذلك أفقد المصارف الجزائرية الخبرة والسمعة في المجال المصرفي 

التي ال تأتي إلى عبر الزمن، وفي ظل التحرير قد ال تستطيع المصارف الوطنية أن تنجز ما لم 

 . تنجزه في فترة ما قبل التحرير

إن االنضمام للمنظمات الدولية : سيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية والماليةإضعاف ال -1

، بل قد والتوقيع على االتفاقيات الدولية يضع قيودا على خيارات السياسة المتاحة أمام الحكومة

ألمر الذي إلى إجراء تعديالت على السياسات والممارسات المحلية التي تتبعها، ا تضطر الحكومة

 .2دي في النهاية إلى فقدان الدولة لبعض سيادتها الوطنية في مجال السياسة النقدية والماليةسيؤ

فدخول فروع المصارف األجنبية أو شركاتها التابعة إلى السوق الوطنية وعملها في محيط متحرر 

أثر  ، قد يكون لهالحدود من القيود المالية على اختالف أنواعها، ومنفتح على الخارج إلى أقصى

سلبي على السياسات النقدية واالئتمانية التي تنتهجها السلطات النقدية الوطنية، ذلك ألن السياسات 

االئتمانية واالستثمارية لهذه الفروع والشركات التابعة لها هي من صنع المؤسسات المصرفية 

                                                           
1
  - 0221 – 98العدد  - 05المجلد  -مجلة آفاق اقتصادية  -رة العالمية على البلدان العربية قياس آثار النظام الجديد للتجا  -التوني ناجي  - 

 .10ص 
2
 .69ص  -مرجع سابق  – التوني محمود أحمد - 
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هداف دولها وليس والمالية األم الموجودة خارج البالد، والتي تقوم برسم السياسات العامة وفق أ

قد ( األجنبية)ة، بمعنى أن الفروع والشركات التابعة يعالدول المضيفة، هذه السياسات قد تكون توس

نية، األمر الذي ا أو إقراضها لقطاعات اقتصادية وطتخصص نسبا عالية من مجوداتها الستثماره

حدة الضغوط التضخمية السياسة الوطنية التي قد ترمي مثال إلى ضبط  قد ال يتماشى مع أهداف

من خالل تقييد التوسع النقدي، وبذلك تتحول هذه السياسات االئتمانية أو االستثمارية التوسعية 

لتصبح أداة إلنتاج المزيد من التضخم وعرقلة عملية التنمية المنشودة، كما أن تلك السياسات قد 

األجنبية قد تحجم عن تسليف تكون انكماشية بمعنى أن الفروع المصرفية أو الشركات التابعة 

وتفضل بدل ذلك توجيه جزء من موجوداتها إلى  ،في مجاالته االقتصاد المحلي أو االستثمار

الخارج الستثماره في مجاالت ذات ربحية أعلى أو جدوى أفضل، وهنا تتحول تلك الفروع 

الخارج، مما نية إلى والشركات التابعة لتصبح وسيلة لزيادة حدة هروب رؤوس األموال الوط

  .1نمية من هذه الموارد الماليةعمار والتطط اإليحرم خ

ستعمل المؤسسات المصرفية األجنبية على تحويل أرباحها أو جزء كبير منها إلى الخارج، مما  -9

وهذا سيؤدي بدوره إلى تدهور  .2من مصادر مالية لتمويل خطط التنمية الوطنية الجزائريحرم 

  .3ميزان المدفوعات

يلغي دعم الصناعات ن الممكن أن يقلل بدرجة حادة أو رير الخدمات المصرفية والمالية مإن تح -2

  .4المالية الوليدة من المؤسسات الوطنية، ويضر بتنمية النظام المصرفي المحلي

إن التوقيع على اتفاقية تحرير الخدمات المالية سيسمح للمصارف العالمية بالوجود في السوق  -20

ة، وهذه المصارف لها سمعة عالمية معروفة، ولها خبرة كبيرة وواسعة في جزائريالمصرفية ال

مجال العمل المصرفي، وتمتلك رأس مال كبير جدا، وتقدم الخدمات بتكلفة أقل وفوائد أقل، وتقدم 

الخدمات الجديد منها والقديم والتقليدي والتكنولوجي، وستجد المصارف المحلية نفسها في وضع 

ات كبيرة ف المحليين وفقا لسياسة االقتصادوهذا سيجعل عمالء المصار ضعيف غير متكافئ،

الحجم إلى التوجه نحو المصارف العالمية، والتخلي عن المصارف المحلية، وبالتالي سيكون أمام 

 : المصارف المحلية أحد ثالثة احتماالت

 

                                                           
1
 .033ص  -مرجع سابق  – عبد الرحمان صبري - 

2
 .641ص  -مرجع سابق  – عدنان شوكت شومان - 

3
 .183ص  -مرجع سابق  -واتفاقية تحرير الخدمات المالية البنوك اإلسالمية  - قابل محمد صفوت - 

4
 .025ص  -مرجع سابق   - الجبالي عبد الفتاح - 
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 . اإلفالس اختيار حل اإلغالق تجنبا للخسائر الفادحة المتوقعة أو :االحتمال األول -

 . االندماج مع بعض المصارف المحلية أو اإلقليمية أو العالمية :االحتمال الثاني -

التحول نحو المعامالت المصرفية اإلسالمية، والتزام أحكام وقوانين المصارف  :االحتمال الثالث -

حتى المصارف األجنبية أصبحت تفتح فروعا إسالمية، وبالتالي سوف يضعف ذلك  ،1اإلسالمية

 . نوعا ما االحتمال الثالث

صلت إليه التكنولوجيا الحديثة وما ثم استيعابه أو تطبيقه من قبل يوجد فجوة واسعة بين ما تو -22

أغلب المصارف العربية، وبما فيها المصارف الجزائرية، األمر الذي يقلل من قدرتها التنافسية 

  .2ويؤثر على حصتها السوقية وما تحققه من معدالت ربحية

دراسة للمصرف الدولي شملت تسعة دول نامية عن آثار تحرير التجارة، تبين أن تحرير في  -29

المصرفي، حيث اتسع الهامش  المالي لم يؤدي إلى زيادة الكفاءة االقتصادية في القطاع القطاع

بين سعر فائدة اإلقراض وسعر فائدة االدخار في الدول المبحوثة، كما انتشرت الرشوة وصور 

ء أكانوا ينتمون إلى خرى في أعقاب التحرير، وطالت كل الوسطاء الماليين سواالفساد األ

القطاع العام أو القطاع الخاص، كما شجع تحرير القطاع المالي المضاربات قصيرة األجل، 

وهذا ما نلمسه في عمل )واالستثمار في األنشطة غير اإلنتاجية، وكذلك القروض االستهالكية 

، حيث إنها ترتكز على القروض القصيرة األجل والقروض جزائرال المصارف الخاصة في

، وأحدث تحرير أسعار الفائدة وتحرير انتقال األموال عبر الحدود سيولة شديدة (االستهالكية

لرأس المال، مما زاد من تعرض االقتصاديات المبحوثة للصدمات الخارجية، واقترن التحرير 

وضبط حركة القطاع المالي من جهة أولى، وإلى تقوية المالي بإضعاف دور الدولة في توجيه 

ى تعزيز جماعات المصالح التي استأثرت بقسط وافر من التمويل المصرفي من جهة ثانية، وإل

لنمو يقوم على الممارسات غير التنافسية أي االحتكارات من جهة ثالثة، وقد أدى تركز نمط ل

د القطاع الخاص إلى اتساع الفوارق من أفرا األصول المالية بدرجة أكبر في أيدي عدد قليل

  .3في توزيع الدخل

ن االنضمام لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى وجود شركات أجنبية في جميع أعتقد ن -21

 –السياحة  –النقل  –التعليم  –التأمين  –الزراعة  –الصناعة )القطاعات االقتصادية 

                                                           
1
 .13ص  -مرجع سابق  – خالد سعد زغلول حلمي - 

2
 .659ص  -مرجع سابق  -ي مواجهة عصر التكتل و االندماج القطاع المصرفي العربي ف -سعيد عبد الخالق  محمود - 

3
الثالثاء االقتصادية ندوة   -م االقتصادية السورية جمعية العلو -ثره على النمو و الفقر و البطالة االقتصادي وأ التحرير -إبراهيم  سويالعي - 

 .01ص  - 03/5/0221  -التاسعة عشر 
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وف تفضل التعامل مع المصارف األجنبية، وهذا ، وأن هذه الشركات األجنبية س(إلخ...الصحة

 . يعني انخفاض حصة المصارف الوطنية من مختلف المعامالت المصرفية

لمصارف األجنبية على األراضي الجزائرية سيعني ارتباط هذه الفروع إن وجود فروع ل -21

رج بالمصارف في الدول األم، وبالتالي فإن أية أزمة ستتعرض لها هذه المصارف في الخا

سوف تنتقل إلى المصارف في الجزائر، وذلك من خالل شبكة فروع المصارف األجنبية 

 . الموجودة في الجزائر، وهناك حوادث تاريخية تدل على ذلك ذكرناها سابقا

اعتمادا على قد تشكل المصارف األجنبية احتكارات في مجال التسهيالت المتطورة الجديدة  -22

  .1تخبرتهم الواسعة في هذه المجاال

هناك تخوف من أن تقوم فروع المصارف األجنبية بما لها من قوة مالية من السيطرة على  -29

السوق وتضاؤل دور المصارف المحلية بالنسبة لها، وذلك بما تقدمه من أسعار مميزة 

للخدمات والودائع والقروض مقارنة مع ما تقدمه المصارف المحلية، ويساعدها في ذلك أن 

د يخسر في األجل القصير في دولة ما ليستفيد من ذلك على المدى المصرف األجنبي ق

الطويل، وال تهمه الخسارة القصيرة ألن ما يهمه هو مجمل أرباحه على مستوى كل فروعه 

 . المنتشرة في دول العالم المختلفة

الدول النامية، أن المنافسة ستكون في األجل الطويل لصالح النظام المصرفي في بإن القول  -21

وأن تتحول المكاسب  المحتملة إلى مكاسب فعلية، تتوقف على إمكانية تحقيق ذلك،  إن ذلكف

من منطلق أن المنافسة ستكون من الضراوة بحيث ال تستطيع  في ذلك الكثير يشككون كان وإن

المصارف المحلية المقاومة، وإن األمر سينتهي إلى تضاؤل أهمية ونصيب هذه المصارف من 

لصالح المصارف األجنبية، وعلى الرغم من أهمية المنافسة، فإن هناك تخوفا  السوق المحلية

 . من أشكال المنافسة الضارة التي قد تلحق الضرر بمجمل الكيان المالي للدولة

من المحتمل أن تتعرض المصارف الوطنية إلى خسائر محتملة نتيجة تخلف قطاعات الخدمات  -29

لمتقدمة، مما يعطي منشآت في الدول ا هاتمثيالقارنة بكثير من الدول النامية م المالية في

أسواق الدول النامية بتكاليف أقل، وتجعل من الية األجنبية فرصة الدخول إلى الخدمات الم

الصعب على منشآت الخدمات المالية المحلية منافستها، مما يعني أن تحرير األسواق المالية 

 . اءةيمكن أن يؤدي إال إغالق المنشآت األقل كف

                                                           
1
مجلة  -تمويل الكويتي وبنك دبي اإلسالمي العولمة و البنوك اإلسالمية دراسة حالتي بيت ال  -محمد سعيد  الشريف  الشراح رمضان على، - 

 .96ص  - 0220 – 92العدد  -آفاق اقتصادية 
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إن تركز الخدمات المصرفية في عدد قليل من المصارف يؤدي إلى أوضاع شبه احتكارية،  -22

حيث يتجه سعر الفائدة على االقتراض إلى االرتفاع وسعر الفائدة على الودائع إلى االنخفاض، 

 . كما تضع هذه المصارف ما يناسبها من عموالت وأسعار لخدماتها

في الجزائر والسماح للمصارف األجنبية بالعمل داخل نعتقد أن تحرير قطاع المصارف  -90

األراضي الجزائرية سيؤدي إلى تحول عمالء المصارف المحلية إلى المصارف األجنبية، 

وهذا يعني تحول مدخراتها وودائعهم وتعامالتهم المصرفية إلى المصارف األجنبية لوجود 

ذا ما نلحظه بشكل واقعي وإن كان جودة، وهالخدمة األفضل واألحدث، واألقل كلفة واألكثر 

بشكل طفيف، حيث الحظنا سابقا أن هناك تراجعا في ودائع المصارف الحكومية من إجمالي 

ودائع القطاع المصرفي، وبالمقابل هناك زيادة في حصة المصارف الخاصة من إجمالي ودائع 

د المصارف ، وقد حذر اتحا(9009 -9002)القطاع المصرفي المحلي وذلك خالل الفترة 

العربية من اختراق المصارف األجنبية لألسواق العربية، حيث تمكنت المصارف األجنبية في 

من عمالء المصارف العربية عن طريق الشبكة العالمية % 2من جذب  2229عام 

للمعلومات، وأن هذه المصارف األجنبية تعتزم تكثيف نشاطها وتقديم خدماتها المصرفية 

  .1عبر الشبكة العالمية للمعلومات لعمالء المنطقة العربية لجذب المزيد منها المتطورة المباشرة

وهكذا نجد بأن التحرير المالي والمصرفي سيترتب عنه مجموعة من اآلثار السلبية وااليجابية، 

المالي وتحقق هذه اآلثار يتوقف على الخطوات واإلجراءات التي سيتم انجازها في المجال االقتصادي و

تخفيف اآلثار السلبية وتعظيم المكاسب اإليجابية من خالل الدعم  ساسيصرفي ولكن يمكن بشكل أوالم

المستمر للقطاع المالي والمصرفي واتخاذ خطوات إصالحية جديدة يمكن من خاللها تجاوز كل أوجه 

لعمل القصور والضعف في القطاع المصرفي الوطني، ومن خالل التعاون مع الدول العربية في مجال ا

 . المصرفي ودراسة تجاربها في مجال التحرير المصرفي واالستفادة منها

 لسلبية وتعميق اآلثار اإليجابيةكيفية تجاوز اآلثار ا: المطلب الثالث

إن تحرير الخدمات المصرفية سوف يخلق آثارا سلبية عديدة، ولكن هناك مجموعة من الخطوات 

ها على أرض الواقع إلى تعظيم اآلثار اإليجابية والتقليل بشكل واإلجراءات التي سيؤدي العمل بها وتنفيذ

 . كبير من اآلثار السلبية

                                                           
1
 .181ص  -مرجع سابق  -خدمات المالية البنوك اإلسالمية واتفاقية تحرير ال - ل محمد صفوتقاب - 
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إعطاء المزيد من االهتمام للتكنولوجيا المصرفية، بحيث يتم إدخال معظم األساليب التكنولوجيا  -2

ة في العمل المصرفي، واالهتمام بناحيتي الكم والنوع التكنولوجي، ألن ذلك سيؤدي إلى كسب ثق

 . العمالء ورضاهم وتخفيض التكاليف

دمج بعض المصارف العامة فيما بينها أو زيادة رؤوس أموالها لتكوين كيانات مصرفية أكبر،  -9

وتحقيق نوع من التعاون واالندماج بين المصارف وشركات التأمين المحلية، فهناك الكثير من 

التأمين أو تسوق لشركات تأمين  المصارف العالمية تتملك شركات تأمين، أو أنها تقدم خدمات

 . معينة، وهذا يؤدي إلى خلق مصارف وطنية برأس مال أكبر وتنوع أكبر

إعطاء المصارف المحلية المزيد من الحرية والعمل على رفع كل القيود والعوائق التي تمنعها  -1

ف من تطوير عملها، ورفع كفاءتها وتحفيزها على تقديم كل الخدمات التي تقدمها المصار

 . العالمية

إلى مصارف ضرورة انتقال المصارف المحلية من مصارف تقدم خدمات قطاعية متخصصة  -1

ضمن النص التشريعي الخاص بالمصارف الحكومية  لتناقضن هناك نوعا من اأعتقد نشاملة، و

بين التشريع والتطبيق،  ضن هناك نوعا من الفجوة أو التناقكما يالحظ أ( الزراعي –العقاري )

صرف المركزي يعتبر أن هذه التشريعات الجديدة الخاصة بالمصارف الحكومية جعلت منها فالم

مصارف شاملة، ولكنها بشكل واقعي وعملي هي مصارف متخصصة، بدليل أنه لكل مصرف 

مرسوم تشريعي خاص به يحدد هدفه وعمله، وأن كل مصرف ال يمكن أن يقوم بأعمال 

 . التي يقدمها الزراعي أو الصناعييقدم األعمال ال المصرف اآلخر، فالمصرف العقاري 

جميع الدول العربية لديها تنوع مصرفي أكبر بكثير مما لدى الجزائر، ففي السودان مثال يوجد  -2

مصارف تجارية، ومصارف متخصصة، ومصارف إسالمية، ومصارف شاملة، ومصارف 

بينما في سورية يوجد (. إسالمية –تجارية )ومصارف  ،1(إسالمية –استثمارية )استثمارية 

ومصارف متخصصة ( المصارف الخاصة –المصرف التجاري السوري )مصارف تجارية 

، (مصرف التوفير –مصرف التسليف الشعبي  –المصرف الصناعي  -المصرف الزراعي)

والمصارف اإلسالمية، ولذلك يجب على السلطات المالية والمصرفية إعطاء المزيد من االهتمام 

تكون مهمتها األساسية دعم مصرفي، وخاصة فيما يتعلق بإقامة مصارف استثمارية للتنوع ال

 . القطاعات اإلنتاجية في الجزائر

 . لبنك المركزياتخاذ القرارات ل إعطاء المزيد من الحرية في العمل و -9

                                                           
1
 .024ص –مرجع سابق   -رف و المؤسسات المالية العربية دليل المصا  -اتحاد المصارف العربية  - 



           في إطار االتفاقية العامة للتجارة  الخدمات المصرفية لتحريرالمتوقعة اآلثار             الفصل الرابع 

 القطاع المصرفي الجزائريعلى  (GATS)الخدمات في   

 

 

237 
 

االهتمام بمسألة الجودة، فالجودة أصبحت مطلبا وعنصرا هاما في مجال الصناعة والزراعة  -1

ولوجيا، وكذلك بالنسبة للخدمات والخدمات المصرفية، فهناك الكثير من المصارف العربية والتكن

حصلت على شهادة الجودة، فالمصرف اللبناني الكندي على ( الخليج العربي -لبنان -السودان)في 

الذهبية للجودة ، كما أنه حصل على جائزة الفئة 2002سبيل المثال حصل على شهادة األيزو 

وهناك مصارف عربية أخرى تعمل على نيل هذه الشهادات ألنها دليل  ،1(WQC )ة العالمي

على تمتع المصرف بعنصر الجودة، وتوفر هذا العنصر في العمل المصرفي يعطي انطباعا 

ايجابيا، ويحقق الرضا لدى عمالء المصرف ويدفعهم الستمرار وتقوية تعامالتهم مع مصرفهم 

 . أنه سيكون حافزا لجذب عمالء جددوعدم التحول إلى سواه، كما 

هناك حاجة ملحة إليجاد حلول لمشكلة القروض غير المنتجة بالنسبة لبعض المصارف وخاصة  -9

الحكومية، حيث ال حظنا سابقا أن مقدار هذه القروض غير المنتجة تكاد تكون معدومة بالنسبة 

أو خاصة، فإنها تخلق للمصارف الخاصة، وهذه القروض سواء كانت ممنوحة لجهات حكومية 

مشكلة حقيقة بالنسبة للمصرف، فهي تضعف من مقدار السيولة لدى المصرف وتخفض من حجم 

تعدل أو تطور في طبيعة يجب على السلطات التشريعية أن  هناالتسليف ومن قيمة األرباح، و

 ،ع عامقطا)ا من المقترضين التشريع الذي يحكم نظام المصارف، بحيث يمكن لها تحصيل ديونه

 (. قطاع خاص

 . هناك حاجة إلى تحسين الشفافية والرقابة وتطوير النظم المحاسبية -2

يجب تقوية القطاع المصرفي بكل عناصر القوة قبل السماح للمصارف العربية واألجنبية بالوجود  -20

على األراضي الجزائرية وأن يكون هذا االنفتاح المصرفي تجاه العالم الخارجي متدرجا 

 .دائما في وضع التميز والسيطرة مدروسا بحيث تكون فيه المصارف الوطنيةومضبوطا و

 ت والخدمات المصرفية في الجزائرفي مجال المفاوضات والمحادثات حول آلية تحرير الخدما -22

وطبيعة التزامات الجزائر، فإنه يجب على السلطات صاحبة العالقة واللجان التي ستفاوض في 

تجارب الدول العربية واالستفادة من خبراتهم، حيث إن معظم الدول  المستقبل أن يقوموا بدراسة

العربية سبقتنا في االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما إن معظمها سبقنا بتحرير الخدمات 

ودراسة  ،2212 المالية والمصرفية، فدولة مصر العربية بدأت بالتحرير المصرفي منذ عام

لي انتقلت أو أنها في طور االنتقال إدول أوربا الشرقية  والتي  تجارب دول مثل تركيا و تجارب

: اقتصاد السوق، وأيضا االستعانة بخبرات بعض المؤسسات العربية و المنظمات اإلقليمية مثل

                                                           
1
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هذه الخبرة و المعرفة صندوق النقد العربي، وطلب  ،األونكتاد ،اإلسكوا، اتحاد المصارف العربية

 .العالميةأيضا من منظمة التجارة 

التحرير إلى مستوى أعلى  العمل على تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية بحيث يصل هذا -29

مجال دعم التعاون العربي المشترك في التحرير في إطار منظمة التجارة العالمية، و ىمن مستو

بية الخدمات المصرفية، وذلك من خالل بناء وتكوين وتطوير المشاريع و االستثمارات العر

المشتركة في هذا المجال، و العمل على تحقيق نوع من التقارب و التماثل بين األنظمة و 

التشريعات المالية و المصرفية القطرية لتصل فيما بعد إلى أنظمة وتشريعات موحدة، و العمل 

ت العربية في إطار منطقة التجارة الحرة على تسريع االلتزام الكامل بتحرير قطاع الخدما

 .بية الكبرى و الوصول بمستوى التكامل العربي االقتصادي إلى االتحاد الجمركيالعر

العمل على الزيادة رأس مال المصارف المحلية بحيث يصبح رأس مالها كبيرا وهذا سيعطيها  -21

 (.بازل)قدرة أكبر على المنافسة، وتقديم المزيد من الخدمات، كما سيكون ذلك تطبيقا لمبادئ 

إدارة عقود االستثمار، ومقايضة األوراق المالية، : دثات المالية الجديدة مثلاالهتمام بالمستح -21

وعقود المستقبل، و العقود اآلجلة للعمالت، واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة، والصراف اآللي، و 

 .1عمليات المقاصة اآللية، و التحويالت اآللية لألموال

قبلة أن يصل وجوده نحو الدول المجاورة، حيث الجزائري في الفترة الم على القطاع المصرفي -22

سمحت الفقرة الثالثة من المادة الثانية بأنه يمكن للعضو منح مزايا لبلدان مجاورة حدوديا فقط، 

زيادة مستوى التحرير مع دول الجوار الحدوديين وال يمنحها لباقي الدول، ولذلك يجب أوال 

يق الوجود في الدول األجنبية التي تتواجد فيها وأيضا يجب على القطاع المصرفي الجزائري تحق

 ،إسالمية، حيث تشير اإلحصاءات أن المصارف العربية في أورباو جاليات جزائرية وعربية 

، وال يوجد أي مشاركة للجزائر في 2من مجموع المصارف األجنبية في أوربا% 91مثال تمثل 

 . هذا الوجود

ت ليس من الضروري في البداية تقديم أي التزامات فيما عند التوقيع على اتفاقية تحرير الخدما -29

طبيعة )ة قدمت التزامات محدودة ومشروطة ومقيدة، ييتعلق بالقطاع المصرفي، فالدول العرب

 (. التواجد األجنبي أو نسبة الملكية أو االلتزام بشرط الحاجة االقتصادية

                                                           
1
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 .8ص  - 0228 جوان – مجلة اتحاد المصارف العربية - اتحاد المصارف العربية - 
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ي المحلي والدولي فإن األمر يتطلب خلق ة المالية، أنه لكي ينجح التحرير المالموليرى خبراء الع -21

البيئة المناسبة له، والمقصود بذلك ضرورة تحقيق استقرار االقتصاد الوطني، أي التصدي لعالج 

مشكلة التضخم بحزم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى حدود مقبولة، وإصالح سوق 

ة، وتكوين احتياطات دولية كافية، الصرف األجنبي، وتقوية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالي

وتطوير سوق األوراق المالية، وخفض عجز ميزان المدفوعات للتحكم في حجم المديونية 

الخارجية، واتخاذ التدابير الحكومية المناسبة للرقابة التحوطية، وتوفير األطر القانونية 

  .1والمؤسسية الالزمة لذلك

وأسعار خدماتها، بحيث تصبح مساوية أو أقل  يجب على المصارف الوطنية تخفيض تكاليف -29

لتكاليف وأسعار الخدمات لدى المصارف األجنبية، والذي سيؤدي بدوره إلى تقوية المركز 

 . في مواجهة المصارف األجنبيةالتنافسي للمصارف المحلية 

ة ال يوجد في نص االتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات أي مادة أو فقرة تشير إلى ضرور -22

القيود ) 29القيام بخصخصة المصارف الحكومية، إلى أن الفقرة الثانية والخامسة من المادة 

وافق مع النظام األساسي تأشارت إلى أن هذه القيود يجب أن ت( الخاصة بحماية ميزان المدفوعات

د لصندوق النقد الدولي، كما انه يجب األخذ باالستنتاجات والتوصيات التي يراها صندوق النق

الدولي لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها ميزان مدفوعات الدولة العضو، وقد يكون من هذه 

التوصيات خصخصة القطاع الحكومي وبما فيها القطاع المصرفي، حيث يمكن اعتبار 

خصخصة القطاع الحكومي من اإلجراءات التي تعتمد عليها برامج صندوق النقد الدولي إليجاد 

 . واألزمات النقدية والمالية التي تعاني منها الدول الناميةالحلول للمشاكل 

زمات مصرفية أو مالية فقد سمحت الفقرة الثانية من الملحق الثاني في حال وجود أخطار أو أ -90

التي سمحت للعضو )صرف النظر عن المادة الحادية والعشرين وب –بشأن الخدمات المالية 

للعضو خالل فترة ( ثالثة سنوات من بدء سريان االلتزامبتعديل أو سحب التزاماته بعد انقضاء 

ب حسة العالمية أن يحسن أو يعدل أو ييوما تبدأ بعد أربعة أشهر بعد نفاد اتفاق منظمة التجار 90

 . جميع أو بعض االلتزامات المحددة الخاصة بالخدمات المالية المدونة في جداوله

لمصرفي القائم على أسس تجارية والعمل المصرفي العمل على إيجاد نوع من الفصل بين العمل ا -92

قروض مساعدة  -ةينبدون فوائد أو فوائد متد -القروض-المساعدات)القائم على أسس اجتماعية 

                                                           
1
 .90ص  - مرجع سابق - زكي رمزي - 
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، والعمل على إلحاق أو دمج األعمال المصرفية القائمة على أسس (الخ...العاطلين عن العمل

 . الخ...نقابات العمال –الفالحية  اجتماعية بمؤسسات أخرى غير مصرفية، مثل الجمعيات
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  :خالصة الفصل

هو االتجاه السائد عالميا وبالتالي ال يمكن للجزائر الدولية بشقيها السلعي والخدمي  إن تحرير التجارة

هات الوقوف بمعزل عن هذه االتجاهات والتيارات السائدة في العالم، وإنما ينبغي التكيف مع هذه االتجا

ويتضح لنا مما تقدم أن مجموعة اإلجراءات والتنظيمات يجب أن يكون لها أثر مالئم في . واالستفادة منها

تهيئة البنوك الجزائرية للمتغيرات الحديثة التي يتطلبها تنفيذ اتفاقية تحرير الخدمات المالية، وذلك يكون 

داخلي والخارجي في إطار قواعد االقتصاد عن طريق إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري وتحقيق التوازن ال

الحر وقوى السوق، وهو ما سيساعد بشكل كبير في إضافة ميزة تنافسية كبيرة للقطاع المصرفي 

ومن اجل زيادة االستفادة من هذا التحرير  .الجزائري، وسيؤهله للقدرة على المنافسة مع البنوك األجنبية

املة تعمل قدر اإلمكان على تعظيم المكاسب من انفتاح السوق فاألمر يتطلب تبني إستراتيجية مصرفية ش

المالي عن طريق رفع الكفاءة عبر االحتكاك بالبنوك األجنبية على الساحة المصرفية المحلية واألجنبية، 

والتقليل من الخسائر المحتملة والناجمة عن المزايا النسبية الكبيرة والخبرات الهامة التي اكتسبتها البنوك 

 .       جنبية عبر تاريخها الطويل ومن خالل البيئة المتطورة التي تعمل في إطارهااأل
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 : الخاتمة العامة

، وكان (GATS)في ظل اتفاقية  المالية تناولنا بالدراسة من خالل هذا البحث تحرير تجارة الخدمات

القطاع المالية على المحتملة على تحرير الخدمات  اآلثارهدفنا من دراسة هذا الموضوع هو تحليل 

جولة رت عنها مفاوضات ي، وذلك من خالل االتفاقية العامة للخدمات والتي أسفالمصرفي الجزائر

فإن أنصار التحرير  ،4917عام ( GATT)فبعد حوالي خمسة عقود من تأسيس اتفاقية  .ياغواألورو

وتعمل في  .تمتعدد األطراف للتجارة في الخدمات نجحوا في تأسيس اتفاقية عامة للتجارة في الخدما

وضات صعبة وطويلة، خصوصا في حالة ام إنجازه بعد مفمنظمة التجارة العالمية وهو ما ت إطار

 . الخدمات المالية لما تتميز به من حساسية شديدة، ولما تخضع له من درجة عالية جدا من التنظيم المحلي

بينما . الثاني من القرن الماضينصف الوقد اكتسبت التجارة في الخدمات المالية أهميتها فقط منذ 

، ولذلك 4917عام ( GATT)لتجارة في السلع أهمية كبيرة منذ قرون عديدة وقبل تأسيس اتفاقية كان ل

جاءت متأخرة نوع ما، وذلك ليصبح لها ( GATS)يمكن القول بأن االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

الخدمات والتي ال تزال محدودة رغم تزايد أهميتها عالميا أثرا إيجابيا ومشجعا على التجارة الدولية في 

 . ومحليا

فقد أدت التطورات التكنولوجية السريعة والمتالحقة في مجال معالجة البيانات واالتصاالت إلى 

، ومن ثم فقد ثم التغلب على العوائق الطبيعية للتجارة ادة كبيرة في قابلية الخدمات لإلتجارإحداث زي

 . الحدود في الخدمات عن طريق تأسيس االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات الدولية عبر

واتضح لنا من دراسة هذا الموضوع أن تحرير التجارة في الخدمات المالية يعد مكمال لتحرير 

ما سبق إنجازه منذ أكثر من خمسين عاما، كما أن تحرير تجارة الخدمات المالية يستند هو تجارة السلع و

فبينما  .النسبية فيما بين الدولوهو اختالف المزايا  ،ألساس الذي يستند إليه تحرير تجارة السلعلنفس ا

الت الخدمات التقليدية كثيفة نسبية كبيرة في مجا بمزايا تتمتع العديد من الدول النامية ومنها الجزائر

فضال عن تمتعها بكثير من لة مثل النقل والسياحة وذلك لوفرة األيدي العاملة الرخيصة لديها، امالع

المعالم األثرية والسياحية والمناخ المعتدل والموقع الجغرافي المتميز ولذلك فإن هذه الدول تتمتع بميزة 

تتمتع الدول المتقدمة بمزايا نسبية كبيرة في الخدمات  لقطاعات الخدمية التقليدية في حيننسبية في هذه ا

الية ومتخصصة ومستويات عالية من الجودة وتعتمد على أساليب الديناميكية التي تحتاج إلى مهارات ع

 . متطورة من تكنولوجيا المعلومات مثل الخدمات المالية والمصرفية والتأمين وغيرها
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ق فإن تحرير تجارة ولذلك فإنه في ظل االتجاه السائد عالميا حول التحرير االقتصادي ونبذ االنغال

ات المالية والمصرفية نظرا ألهميتها ومساهمتها الكبيرة في اص منه، وخاصة الخدمالخدمات المن

 . وسوف تزداد أهميتها مستقبال ،التجارة الدولية

والتي من بينها  عديدة ايا نسبية كبيرة في مجاالت خدماتيةوبالنسبة لحالة الجزائر فإنها تتميز بمز

االتجاهات والتيارات السائدة في العالم، وبالتالي فال يمكنها الوقوف بمعزل عن مثل هذه  .الخدمات المالية

وإنما ينبغي التكيف مع هذه االتجاهات واالستفادة منها وذلك بإعادة تهيئة شاملة للقطاع المصرفي 

متكاملة لتطوير العالقات المالية على أساس إقليمي عن طريق  إستراتيجيةالوطني، مع ضرورة تبني 

ويا تستند إليه البنوك الجزائرية اإلفريقية، وهو ما يشكل أساسا قوزيادة فرص التعاون مع البنوك العربية 

بالمستحدثات المالية الجديدة في مجال  االهتمامفي مواجهتها لمنافسة البنوك األجنبية، مع ضرورة 

 . الخدمات المصرفية وتقوية قاعدة رأس مال البنوك الجزائرية وتطوير سوق رأس المال

دراستنا للقطاع المصرفي الجزائري واآلثار المحتملة لالتفاقية العامة من خالل دراستنا وخاصة  و

 : لى النتائج التاليةعليه وصلنا إ( GATS)للتجارة في الخدمات 

 : النتائج

في المدى القصير سيتعرض القطاع المصرفي الجزائري لمنافسة غير متكافئة مع البنوك األجنبية  :أوال

والضعيفة أو اندماجها مع البنوك األجنبية وذلك الوطنية الصغيرة  على ذلك إفالس المصارف سيترتبو

 : من خالل دراستنا اب والحقائق التي توصلنا إليهبالمجموعة من األس

 تجارة الخدمات  اتب األولى على صعيدالمتطورة اقتصاديا وتكنولوجيا تحتل المر المتقدمة الدول

 . وإن الدول النامية ومنها الجزائر تحتل مراتب متأخرة جدا ،تصديرا واستيرادا

  وجود المصارف الجزائرية على الصعيد العالمي ضعيف جدا، إذا ما قارناه بوجود البنوك

العربية ضمن األلف مصرف األولى ، وأيضا وجود البنوك الجزائرية ضمن المئة األولى للبنوك 

 . العربية ضعيف جدا

  وجدنا أيضا أن البنوك الجزائرية تعاني من مجموعة كبيرة من نقاط الضعف التي عملت على

 –سيطرة القطاع الحكومي على العمل البنكي : أن تحتل البنوك الوطنية مواقع متأخرة ومنها

 –استخدام واستثمار التكنولوجيا في العمل البنكي ضعف  –ر حجم المؤسسات البنكية صغ

يسيطر  بقيي واإلداري الذي الجمود التشريع –لخبرة والسمعة المصرفية انخفاض مستوى ا

 . على العمل المصرفي
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 وتعاني أيضا  ،البنوك الجزائرية تعاني من انخفاض مستوى الجودة في تقديم الخدمات المصرفية

 . قدمة لعمالء البنوكفاض الكبير لعدد هذه الخدمات الممن االنخ

 المصرفية في الجزائرخاصة وضعف الوعي والثقافة عدم ثقة العمالء بالبنوك ال . 

 عدم وجود سوق مالي . 

  وجود سيولة كبيرة غير موظفة وعدم وجود أدوات مالية ومصرفية كافية لتوظيف سيولتها

 . الفائضة

 مالية التي تشارك بها بشكل عدم قدرة القطاع المصرفي في وضع رؤية عن السياسة النقدية وال

 . و بآخرأ

 لبنوك العمومية على السوق المصرفية، حيث تبدو البنوك الخاصة صغيرة جدا من حيث سيطرة ا

 . عدد الفروع وحجم رأس المال بالمقارنة مع البنوك العمومية

في المدى الطويل من المتوقع أن تكون اآلثار المحتملة على تحرير الخدمات المصرفية متوقفة  :ثانيا

 : على مجموعة من العوامل توصلنا إليها من خالل دراستنا

  البنوك الجزائرية من حيث التوسع في حجم أعمال  التي ستنتهجها التغيرات والتحدياتطبيعة

 . لعمل البنكيومواكبة ما هو جديد في ا ،هذه البنوك

 م التي ستصدر في المستقبل القريب والبعيد والتي من شأنها العمل يطبيعة التشريعات والمراس

وإمكانيات متزايدة  على تقوية القطاع المصرفي الجزائري، وإعطاء البنوك الوطنية قدرات

 . ير والتطويرللتحرك والتغي

 جميع المصرفي بسرعة كبيرة، حيث أن ز القدرة على إنجاز وتحقيق أسباب وأساليب دعم الجها

األجنبية تقوم بإصالح القطاع المصرفي ودعمه وتطويره، وقد الحظنا أن بعض و الدول العربية 

ض القضايا المصرفية، أي أن إصالح وتدعيم لعربية قد حققت نموا وتطورا في بعالبلدان ا

الدول تقوم بعمليات  ن جميعئري ليس قضية خاصة بالجزائر، بل إالقطاع المصرفي الجزا

وبالتالي  ،اإلصالح والتطوير والتحسين، ورفع معدالت النمو، والتحديث، وعالج نقاط الضعف

على وأسرع يجب أن تكون اإلصالحات وإجراءات وأساليب تدعيم القطاع المصرفي الوطني أ

 . وتجربها الدول العربية واألجنبيةها وأكبر من تلك التي تتخذ

 صرفي معرضا لألزمات في المدى القصير والمتوسط والطويل وهذا أيضا سيبقى القطاع الم

 . يتوقف على إجراءات الحكومة وعلى آلية وطبيعة التحرير المصرفي

 1002لقد وجدنا أن القطاع المصرفي والمالي في الجزائر قد شهد خالل الفترة الممتدة بين عام  :ثالثا

وحتى الوقت الراهن مجموعة كبيرة من التغيرات والتحديات التي تظهر مقدار التطور الكبير الذي 
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من  أحرزه القطاع، ولكن على الرغم من ذلك ما زال هذا القطاع يحتل موقعا متأخرا في الكثير

أكثر تأخرا فيما لو تمت وهو يحتل موقع  ،وذلك بالمقارنة مع الدول العربية ،المؤشرات والنسب المالية

كما الحظنا أن هناك سيولة مهمة متوفرة لدى المصارف الوطنية،  .المقارنة مع مصارف الدول المتقدمة

وأن معظمها  ،القطاع الخاص ولكنها غير موظفة، كما وجدنا أن تسليفات البنوك الخاصة تتجه فقط إلى

ومن خالل كل هذا نستنتج أن هناك اختالف حول اآلثار العامة لالتفاقية  .تمثل قروضا قصيرة األجل

فمن جهة هناك تخوفا من أثار تحرير التجارة في  ،العامة للخدمات على القطاع المصرفي الجزائري

: الخدمات المصرفية لالعتبارات تتعلق بـ

  أي أن التواجد األجنبي في الوطن سوف يمكن البنوك األجنبية من  :العامة للوطنبالمصلحة

 . تحريك األموال والمدخرات الوطنية وفقا لمصلحتها

 ل في حماية الصناعة الوليدة وزيادة العبء على ميزان المدفوعاتثموتت :اعتبارات اقتصادية : 

 وهذا بتأثير سياسات البنوك األجنبية على السياسات االقتصادية الكلية للوطن :األمن الوطني . 

أال يترتب على تحرير التجارة في الخدمات المصرفية طبقا لالتفاقية من المتوقع  أخرىومن جهة 

أثار سلبية على أداء القطاع المصرفي والمالي في الجزائر خاصة على المدى الطويل وذلك استنادا إلى 

 : ألسباب التاليةا

 حيث معرفة السوق واحتياجات المستهلكين وتشغيل  هامة وكبيرة من متع الجزائر بميزة نسبيةتت

 . عمالة رخيصة

 ن كبير في مستوى األداء والخدمة بفضل منافسة البنوك األجنبية للبنوك الوطنيةحدوث تحس . 

 أن يعمل بها الموردون األجانب تحديد التزامات الجزائر بشأن القطاعات الخدماتية التي تقبل . 

 كما يمكنها االستفادة من اآلثار  .االستفادة من شرط الدولة األكثر رعاية ومبدأ المعاملة بالمثل

 . اإليجابية العديدة التي تترتب على تحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية

مجموعة من التوصيات واالقتراحات  حوفي األخير ومن خالل النتائج المتواصل إليها ارتأينا اقترا

لتجنب اآلثار السلبية، وتعظيم االستفادة والمكاسب من تنفيذ االتفاقية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية 

 : الجزائرية

 : التوصيات واالقتراحات

  أن عتقد جدا لدا المواطن الجزائري، ولكن نبعض أن الثقافة المصرفية ضعيفة اليعتقد

الوطنية لم تسلك وتعمل بعلم التسويق الذي يعمل على خلق السلعة أو الخدمة المصارف 

مة وخلق الرغبة لدى المستهلك الستخدام هذه السلعة أو الخدمة، والقيام بتطوير هذه الخد
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تسويق المؤسسة هي التي تنتج السلعة أو الخدمة، وهي الوخلق مستهلكين جدد، ففي علم 

لدى المستهلكين لشراء هذه السلعة او الخدمة، وذلك من خالل  التي تخلق الحافز أو الدافع

 –دراسة المؤسسات المنافسة  --مجموعة وسائل مثل دراسة حاجات ورغبات المستهلكين

لذلك يجب االهتمام أكثر  ،دراسة أسلوب وكيفية إشباع هذه الحاجات –دراسة السوق 

 . بتقنيات التسويق

 لقطاع المصرفي الوطني في إطار اتفاقية الخدمات رأينا سابقا أنه في حالة تحرير ا

(GATS )سلبية واإليجابية، ويجب ان ال يفهم من ذلك سوف ينجم عنه مجموعة من اآلثار ال

أن هناك نوعا من التوازن أو التساوي بين ما هو إيجابي وما هو سلبي، حيث إن هناك آثار 

األزمات المصرفية، وفقدان السيادة : سلبية قد تؤدي إلى القضاء على القطاع المصرفي مثل

 . الوطنية في مجال السياسة النقدية والمصرفية

 م لنقل القطاع العمل على تقوية القطاع المصرفي وتوفير الدعم واإلصالح والتحديث الالز

مة، وحين يتحقق ذلك يمكن تقديم ن موقعه المتأخر إلى المواقع المتقدالمصرفي الجزائري م

فالدول المتقدمة قامت  .(GATS)بتحرير القطاع المصرفي في اتفاقية التزامات معينة 

بتحرير قطاعاتها المالية والمصرفية من موقع القوة والتمكين، وليس من موقع الضعف 

 . والتأخر

 وتشجيع المواطنين والمستثمرين الجزائريين أصحاب الودائع والحسابات  العمل على تحفيز

لدى البنوك العربية واألجنبية بنقل تعامالتها وحساباتها إلى البنوك الجزائرية، وذلك من 

خالل توفير التسهيالت المناسبة لهم وإعطائهم نفس المزايا التي يحصلون عليها في 

 . العمومية أو الخاصةالجزائرية الجزائري والبنوك تهم في االقتصاد ثقالخارج، وكسب 

  على اللجان العربية المفاوضة في منظمة التجارة العالمية اتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا

 . التي يجري التفاوض حولها لتطرح في المؤتمرات الوزارية القادمة

 بنوك الخاصة المزيد إعطاء القطاع الخاص المتمثل بغرف التجارة والصناعة والزراعة وال

 أنرفية، وضرورة من إمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات وبناء التشريعات المالية والمص

قتصادية الوطنية وخاصة الزراعية توسع المصارف الوطنية من إقراضها للقطاعات اال

 . والصناعية المتصاص السيولة غير الموظفة

 قابات مصرفية أو اتحادات ويوجد لدى هذه يوجد لدى معظم الدول العربية جمعيات أو ن

ت مواقع عبر شبكة المعلومات الدولية، ومن مهامها مراقبة االجمعيات والنقابات أو االتحاد

يه االنتباه عمل البنوك وتقديم اإلرشاد للمستثمرين، وتقييم األداء المالي والمصرفي وتوج
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يق بين البنوك، وال نجد أن ذلك والعمل على التنس ،مل على إصالحهنحو أوجه الخلل والع

 . لذلك يجب العمل على تحقيقه و متحققا في الجزائر،

  وتطبيق قواعد 2مبدأ بازللضرورة التزام البنوك الوطنية بكافة المعايير الدولية من تطبيق ،

وقوانين المعايير المحاسبية الدولية، ومعايير المراجعة الدولية، وااللتزام بمكافحة غسيل 

 . لاألموا

  ضرورة إصدار القوانين والتشريعات الخاصة باالندماج المصرفي، والمصارف الشاملة

ويجب على البنوك الوطنية أن تعطي اهتماما أكبر للخدمات  .ومصارف االستثمار

المصرفية عبر الشبكة العالمية للمعلومات وللخدمات األخرى التي تعتمد على العامل 

 . التكنولوجي

  من الدول نهجا وأسلوبا خاصا بها لتحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية،  ةدوللكل إن

 ولكن يجب أن يكون للجزائر تجربة خاصة بها،و ليس من الضرورة تقليد هذه األساليب، 

كما يجب الحرص على جعل  بحيث تستفيد من تجارب الدول األخرى و تتعلم من أخطائها،

ية االقتصادية في الجزائر، فالتحرير ال يكفي لوحده إن لم هذا التحرير داعما ومحفزا للتنم

 . يكن في مصلحة المجتمع والمواطن

  هي المرحلة األهم، ألن هذه االلتزامات  االلتزاماتإن مرحلة التفاوض التي تتم خاللها تقديم

ستحدد مستوى التحرير المصرفي والمالي تجاه العالم الخارجي، وبناءا عليه فإن هذه 

ن تكون منسجمة ومتناسبة مع حقيقة مفاوضة يجب أزامات التي ستقدم من قبل اللجان الااللت

كما أنه يجب وبشكل مستمر دراسة أثار هذه االلتزامات  .مستوى تنافسية البنوك الجزائرية

 في المدى القصير والطويل، والعمل على تعديل هذه االلتزامات بما ينسجم ومصلحة القطاع

 . المصرفي الوطني

 رفع مؤهالت وخبرات الموارد البشرية وتزويدها بالخبرة الكافية  العمل على تطوير و

 . الستخدام األدوات الجديدة في العمل المصرفي بكفاءة عالية

 ناكه حيث أن ،يمكن أن يكتب لها النجاح ،تعتبر تجربة البنوك اإلسالمية جديدة في الوطن 

مع البنوك الربوية، بل تفضل التعامل مع ال تفضل التعامل شريحة كبيرة من المجتمع 

، وهنا يجب البنوك التي تقوم على أساس تطبيق الشريعة اإلسالمية في تعامالتها وأعمالها

ق البنوك اإلسالمية تعاليم وأسس الشريعة اإلسالمية في التأكيد على ضرورة أن تطب

األفكار والتصورات هذه الشريحة من تحقيق وتطبيق  تتيقنتعامالتها بحيث ترى وتدرك و

 . التي في أذهانها حول عمل البنوك اإلسالمية
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 حيث أن هناك تصورا لدى الكثير من المواطنين أن هذه البنوك ال تختلف كثيرا عن البنوك    

األخرى، ولذلك يجب التأكد من إخضاع البنوك اإلسالمية لقواعد المراقبة الشرعية إضافة 

  .إلى قواعد المراقبة التقليدية

 ن طنية من قبل البنك المركزي، حيث أضرورة تطوير الرقابة المستمرة والفعالة على البنوك الو

الممكنة  على تجنبه كل المخاطر واألزماتيتوقف  ة الجهاز المصرفي الوطنيسالمة ومتان

 . وثالحد

  تأجير األصول  –ة التأمينية الوساط –على البنوك الوطنية توسيع خدماتها المصرفية مثل

تمويل إنشاء  -ةيوالسياح الصناعية تمويل إنشاء المدن المتخصصة كالمدن –وتمويل حيازتها 

تقديم االستشارات  -اإلسهام في رأس مال شركات القطاع العام والخاص -المجمعات التجارية

 . المالية والقانونية للمشروعات
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مؤسسة  - العولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس المال –شذا جمال الخطيب  (22

 .2002-مصر  –عبدين  –الطبعة األولى –طابا 



دار  –اتفاقية الجات الدولية الرابحون دوما و الخاسرون دوما  –شومان عدنان شوكت   (23

 .1991 - دمشق –لمستقبل العربي ا

الجات ومنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة في  –ض هللا وصفوت عبد السالم ع (24

 . 2002 - القاهرة –دار النهضة العربية  –الخدمات المالية 

دار الغرب للطباعة و النشر  –قضايا اقتصادية معاصرة  -صالح الدين محسن السيسي (25

 .2003 –القاهرة  –و التوزيع 

أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على سياسة إعادة التأمين في  –عادل أحمد موسى  (21

 .1991–جامعة حلوان  –الدول النامية 

دار النهضة  –القطاع المصرفي بين التحرر المالي و الرقابة المرنة  –عبد الباسط وفا  (21

 .2004 –العربية 

 .2001 - الدار الجامعية –البنوك  العولمة واقتصاديات –عبد الحميد عبد المطلب  (21

 –مركز اإلسكندرية للكتاب  - األسواق و المؤسسات المالية - عبد الغفار حنفي (29

 .1994 - اإلسكندرية

الجات و آليات منظمة التجارة العالمية ، من األوروغواي  –عبد المطلب عبد الحميد  (30

 .2002/2003 –اإلسكندرية  –الدار الجامعية  –إلى سيياتال و حتى الدوحة 

مؤشرات المالية المبكر باألزمات المالية باستخدام  التنبؤ -يعبد النبي إسماعيل الطوخ (31

 . مصر دون تاريخ نشر –سيوط أجامعة  –القائدة 

( 1995/2001)تأثير اتفاقية الجاتس على تنافسية البنوك القطرية  –عدلي شحادة قندح  (32

 .2003 –مصرف قطر المركزي  –

دار  - لنظام النقدي و المصرفي السوري مشكالته و اتجاهات إصالحها -علي كنعان  (33

 .2000 – الرضا للنشر

 .2003 /2002 -ةيالدار الجامع –العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة  -رقعمر ص (34

 . 2005- القاهرة – معهد الدراسات المصرفية - تسويق الخدمات المصرية -فؤاد شاكر (53

 .2000 – القاهرة – مكتبة عين شمس - اقتصاديات البنوك - فرج عبد العزيز عزت (31

 - القاهرة – مدخل متكامل لحل المشكالت البنكية التسويق المصرفي -محسن الخضيري (31

 .1999 - مكتبة األنجلومصريةال

 - اإلسكندرية -ر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنش - إدارة المصارف - محمد الصيرفي (53

 . 2002 - الطبعة األولى

  .2001 – دار الفجر للنشر و التوزيع - االندماج المصرفي -التوني  محمود أحمد (53

الصيرفة الشاملة مفهومها و وظائفها مع اإلشارة إلى بعض  -محمود عبد العزيز (40

 .1994 - إتحاد المصارف العربية - التجارب العالمية

دار الجامعة  –اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة  –مصطفى رشدي شيحة  (41

 .2004 –اإلسكندرية  –الجديدة 

دار الجامعة  -دراسة في المفهوم و الظاهرة واألبعاد: العولمة -ممدوح محمود منصور   (42

 .2003 –اإلسكندرية  –الجديدة للنشر 

سلسلة الفكر الحديث في  - الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل -منير إبراهيم الهندي (43

 .2001 - اإلسكندرية – منشأة المعارف - مجال اإلدارة المالية



 الرسائل و األطروحات - ب

قياس العوامل المؤثرة في تسويق الخدمة المصرفية،  –أحمد عبد هللا سعيد بافضل  (44

 –مذكرة ماجستير في إدارة األعمال  -دراسة ميدانية في قطاع المصارف بمدينة المكال 

 .2001 –جامعة عدن  –كلية العلوم اإلدارية 

اآلثار المحتملة لالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات على  –أديب عبد الهادي  سماعيلإ (45

/ 2001 - جامعة دمشق –مذكرة ماجستير في االقتصاد  –القطاع المصرفي في سوريا 

2009. 

دور تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تسويق الخدمات  –بسمة محمد سامي الخطيب  (41

مذكرة ماجستير في إدارة  –رف التجاري السوري المصرفية، دراسة واقع المص

 .2009 –جامعة دمشق  –كلية االقتصاد  –األعمال 

قطاع  أسهماثر التحرير المالي على عوائد األسهم وحجم تداول  –حمزة عدنان العسلي  (41

  .2001  –جامعة البيت  –األعمال  في إدارة ماجستيررسالة  –البنوك في األردن 

- اإلطار البيئي لفعالية بنوك القطاع العام بالتطبيق على بنك القاهرة - سامي أحمد مراد (41

 .1999 – أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية - رسالة غير منشورة

أثر تسويق الخدمات المصرفية على سلوك العمالء ، دراسة  –سومر أديب ناصر  (49

في إدارة  أطروحة دكتوراه –مقارنة بين المصارف الخاصة و الحكومية السورية 

 .2001 –جامعة دمشق  –كلية االقتصاد  –األعمال 

حالة دول  –ة يورو متوسطتحليلية لواقع وأفاق الشراكة األ دراسة  -عابد شريط  (50

 -جامعة الجزائر  – أطروحة لنيل دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية -المغرب العربي

2004. 

دراسة ، المصرفية في المؤسسة االقتصادية قياس الكفاءة –قريشي محمد الجموعي  (51

أطروحة لنيل دكتوراه  - 2003-1994بنوك الجزائرية خالل الفترة نظرية و ميدانية لل

 .2001 جامعة الجزائر – دولة في العلوم االقتصادية

تقييم الخدمات المصرفية عبر االنترنيت المقدمة من البنوك  –مروان أحمد طاهات  (52

كلية إدارة المال و  –مذكرة ماجستير في التمويل و المصارف  -التجارية األردنية 

 .2001 –جامعة أل البيت  –األعمال 

 

 المجالت، الدوريات و المقاالت - ج

 

مركز المعلومات  - تجارب مصرفية إلكترونية رائدة في الوطن العربي -أميمة دكاك  (53

السنة  - الحاسوب و التقنيات ،مجلة المعلوماتي - القومي في الجمهورية العربية السورية

 .2000 - 94العدد  - سعةالتا

االتجاهات الحديثة في مراجعة المصارف التجارية الدولية في ظل  -أيمن فتحي الغباري  (54

 .2003 – العدد األول - المجلة العلمية لالقتصاد و التجارة - مفهوم الصيرفة الشاملة

لخدمات المالية في إطار منظمة التجارة تحرير التجارة في ا –تحاد المصارف العربية ا (55

 .2003– 02العدد  -جويلية  /انجو –سلسلة أوراق مصرفية  –العالمية 



 - تحرير قطاع الخدمات المالية في جمهورية مصر العربية - تحاد المصارف العربيةا  (51

2002. 

 .2001 - مصارف الغد - تحاد المصارف العربيةا  (51

التطورات االقتصادية العالمية و انعكاساتها على عمليات  - لبنك المركزي المصريا  (51

 .2005-البنوك مع إشارة خاصة لمصر

مصر المعاصرة مجلة  –األساس الفكري لتجارة الخدمات  –لحجازي عبيد علي أحمد ا (59

 – 453/454عدد ال - القتصاد السياسي  واإلحصاء والتشريعلالجمعية المصرية  –

 .1999أفريل  /جانفي

جمعية  - التحرير االقتصادي وأثره على النمو و الفقر و البطالة - لعيسوي إبراهيما  (10

 .23/5/2001 -قتصادية التاسعة عشرندوة الثالثاء اال - العلوم االقتصادية السورية

معهد التخطيط القومي في  –مجلة علمية محكمة  –لمجلة المصرية للتنمية والتخطيط ا (11

 . 2001جوان  –د األول العد - المجلد التاسع –مصر 

مجلة  –العامة  للتعريفات و التجارة وأثارها االقتصادية  االتفاقية –لمدرس عبد الكريم ا  (12

 .1994 - 10العدد  –الشؤون العربية 

تطبيقات الصيرفة اإللكترونية في  - النشرة االقتصادية - لمصرف األهلي المصريا (13

 .2003 - القاهرة– 55المجلد  - العدد الثالث -مصر

التقنيات الحديثة المستخدمة في تطوير  - باقة إنعام عبد المنعم العريض، نادية عبد هللا  (14

جامعة العلوم التطبيقية  - الخدمات المصرفية وأثرها على المتعاملين مع المصارف

العدد  - انيالمجلد الث - (العلوم اإلنسانية)المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  - الخاصة

 .2005 - الثاني

مقال منشور على  - سياسات التجارة اإللكترونية والمسائل القانونية - تبول الطيب  (15

 .www.ityarabic.org/e-buisenessاالنترنت على الموقع 

نية التنبؤ بها في بلدان األزمات المالية مفهومها ومؤشراتها وإمكا - جميل هيل عجمي (11

العدد  -المجلد التاسع عشر -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية  - مختارة

 .2003 - جامعة دمشق - األول

مصرف  - تفعيل أداء المصارف اإلسالمية في ظل العولمة - حلمي خالد سعد زغلول (11

 .2005 – 23العدد  - مجلة المال و الصناعة - الكويت الصناعي

محاولة تقييم األداء في ظل إصالح المنظومة ، العالقات بين المؤسسة والبنك –خالد منه  (11

– الح المنظومة المصرفية الجزائريةالشلف حول إص ىملتق - المصرفية الجزائرية

2004. 

نك ب –المالية الناشئة و دورها في التنمية االقتصادية  األسواق –راجع هالة السعيد   (19

 .1999سبتمبر  –الصناعي الكويت 

العولمة و البنوك اإلسالمية دراسة حالتي  - الشريف محمد سعيدلشراح، ا رمضان على (10

 .2002 - 90العدد  - اقتصادية مجلة آفاق - بيت التمويل الكويتي وبنك دبي اإلسالمي

 - 111العدد  - 11المجلد  - مجلة المصارف العربية - الخيارات – رياض أسعد (11

1991. 

http://www.ityarabic.org/e-buiseness


 –عربي صندوق النقد ال –اتفاقية الجات وأثارها على البالد العربية  –سعيد النجار  (12

 .1995جاتفي  11/11 – الكويت

 - اتحاد المصارف العربية - الدمج و التملك المصرفي العابر للحدود - سفر أحمد  (13

 .2001سبتمبر /أوت – الثالثالفصل  - النشرة المصرفية العربية

الشلف حول  ىملتق -النظام المصرفي الجزائري و اتفاقيات بازل  - سليمان ناصر (14

 .2004 - صالح المنظومة المصرفية الجزائرية إ

المجلد - مجلة السياسة الدولية - تحرير تجارة الخدمات العربية - صبري عبد الرحمان (15

 .2002جويلية  - 149عدد ال -31

صالح المنظومة رفي في إدور التحرير المص -بوعالم معوشي  ،ن طلحة ب صليحة (11

 .2004 -ملتقى الشلف حول إصالح المنظومة المصرفية الجزائرية  – المصرفية

تأثير التكنولوجيا الحديثة على العمل المصرفي و المالي مع اإلشارة  - طربية جوزيف (11

الفصل  - النشرة المصرفية - اتحاد المصارف العربية - إلى التجربة المصرفية العربية

 .2001 - الورقة األولى - ولاأل

 لعالم اإلسالمي في مواجهة العولمةلنحو سياسات اقتصادية موحدة  - عبد الرحمن يسري (11

بنك  –مجلة االقتصاد اإلسالمي  - مر اقتصاديات الدول اإلسالمية في ظل العولمةتمؤ -

 .1999 جوان11/11 - القاهرة -211العدد  – اإلسالمي يبد

 -ة الدولية سياسمجلة ال -المكاسب و المخاوف  ،اقيات الجاتاتف –عبد العزيز سليمان   (19

 .1994أفريل 

 –مالية و التعثر المصرفي ال األزماتدور التحرير المالي في  -عبد الغني حريري (10

جامعة  -العلمي الدولي حول األزمة المالية االقتصادية الدولية و الحوكمة العلمية  ىالملتق

 . 2009أكتوبر  20/21 – سطيف

 –حسابات المكسب والخسارة  ،غواي والعالم الثالثودورة األور –بد الفتاح الجباليع (11

 .1994– 111العدد  –مجلة السياسة الدولية 

 –العولمة وأثارها االقتصادية على المصارف  –حمد النيل  عبد المنعم محمد الطيب (12

 .2005ديسمبر  – 03العدد  - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا

االقتصادية  اآلثار –محمد عكروش ، أحمد هناء يحي سيد  الرفاعي ،عبد الهادي  (13

مجلة جامعة  –سوريا إلى منظمة التجارة العالمية على االقتصاد السوري  النضمام

 – 21مجلد ال –سلسلة العلوم االقتصاد والقانونية  –تشرين للدراسات والبحوث العلمية 

 . 2005 - 1العدد 

بحث مقدم إلى  - الجات و أثارها على البنوك و االقتصاد القومياتفاقيات  - عبلة الجبالي (14

 .1995أفريل  - القاهرة – مؤتمر إعداد القادة

بنك  - مجلة المال و الصناعة - مبادئ التجارة في الخدمات وإدارتها –عثمان غسان   (15

 . 2001– 24العدد  –الكويت الصناعي 

مجلة المصارف  - دعامة التمويل المصرفي العربي الحديث التوريق - عدنان الهندي (11

 .1994 -14المجلد  - 199العدد  - العربية

مجلة المصارف  - خطوة ضرورية لتطوير القطاع المالي العربي - عدنان الهندي (11

 .1991 - 11المجلد  - 194العدد  - العربية



 - ماهي، مالها، ما عليها ،ةمنظمة التجارة العالمي –غرفة التجارة العربية البريطانية  (11

1999. 

اتحاد  - أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة  والشفافية و اإلفصاح المصرفية -فؤاد شاكر  (19

  .2001ديسمبر/أكتوبر - الفصل الرابع  - النشرة المصرفية العربية - المصارف العربية

العدد  –اعة مجلة المال و الصن –اتفاقية تحرير الخدمات المالية  –قابل محمد صفوت   (90

 . 2002 –بنك الكويت الصناعي  – 20

المجلة  –البنوك اإلسالمية و اتفاقية تحرير الخدمات المالية  –قابل محمد صفوث  (91

 01العدد  –كلية االقتصاد  –مصر  –جامعة عين شمس  –العلمية لالقتصاد و التجارة 

 . 2002جانفي  –

الشلف  ىملتق - تحديث النظام المصرفي الجزائري - عبد الحليم فضيلي ،كمال رزيق   (92

 . .2004 – حول إصالح المنظومة المصرفية الجزائرية

 .2000مارس  - العدد األول - منالمجلد الثا - مجلة الدراسات المالية و المصرفية  (93

 .2000ديسمبر  - العدد الرابع - نالمجلد الثام - مجلة الدراسات المالية و المصرفية  (94

 .1991سبتمبر  - العدد الثالث - المجلد السادس - مجلة الدراسات المالية و المصرفية  (95

 - العولمة المالية وانعكاساتها على الدول المختلفة، الجزائر و العولمة - محفوظ جبار (91

 .2001 – قسنطينة –جامعة منتوري  -الدولي حول تأثير العولمة في الجزائر ىالملتق

 –تحرير التجارة الخارجية في الخدمات بين الطموحات و الواقع   -محمد أبو العيون  (91

 –مر قسم االقتصاد مؤت –غواي على الدول العربية ومجلة انعكاسات دورة األور

2002. 

دور المصارف في تطوير المناخ االستثماري العربي في  - محمد الحسين الصطوف (91

 –المؤتمر العلمي األول لكلية االقتصاد و العلوم اإلدارية  - ضوء التحديات المعاصرة

 .2003 - جامعة عمان

صندوق  - القطاع المالي في البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة - محمد الغنيش (99

 .2000 - النقد العربي

 –ي و التنمية االقتصادية التحرير المالي و البنك -فتحي بلدغم ،محمد بن بوزيان  (100

 –جامعة تلمسان –اقع واألفاق الو، الدولي حول السياسات االقتصادية في الجزائر ىتقالمل

 . 2004ديسمبر  29/30

 - القطاع المصرفي المصري و التحديات المحلية و العالمية - محمد نبيل ابراهيم  (101

 .1994 - 14المجلد  - 111العدد  - مجلة المصارف العربية

في مواجهة عصر التكتل و  المصرفي العربي القطاع –محمود سعيد عبد الخالق  (102

 .2000 - 112العدد –عربية  شؤونمجلة  -االندماج 

الوحدة مجلة  -، مؤشرات األداء القطاع المصرفي العربي –محمود سعيد عبد الخالق  (103

 .2001 -مصر  – 22العدد –االقتصادية العربية 

تحرير تجارة الخدمات و انعكاساته على القطاع المصرفي  - محمود سعيد عبد الخالق (011

 .2001 -101العدد  - جامعة الدول العربية - مجلة شؤون عربية - العربي

مجلة  - وصفة صندوق النقد الدولي من خالل برنامج التعديل الهيكلي - مدني بن شهرة (105

 . 2005  -مصر - 419العدد  – في االقتصاد



 - العدد السنوي الخاص – اإلئتمانيمجلة المراقب  - ل.م.ش مركز الدراسات و النشر  (101

 .2001 -لبنان – المطبعة العربية

 - إدارة الجودة الشاملة كمدخل للتنافسية في الصناعة المصرفية - أحمد سيد ىمصطف  (101

 .2004 –مصر  -91العدد  - مجلة آفاق اقتصادية

تحديات العولمة المالية للمصارف العربية و  - بلعور سليمان ،عبد اللطيف  ىمصطف (101
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