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  :تمـــهيـد  

تنساق البلدان العربية جمربة لالندماج يف إطار النظام املايل والتجاري العاملي اجلديد، والذي يعين التزام البلدان     
العربية بتنفيذ خمتلف االتفاقيات اليت تشرف عليها منظمة التجارة العاملية، ومن بني هذه االتفاقيات جند االتفاقية 

خلدمات، مبا يف ذلك اخلدمات املالية واليت  سترتك دون شك آثارها الواضحة على القطاع املايل يف العامة للتجارة يف ا
وتبعا . االقتصاديات العربية، مما سيدفعها لتوفري مجلة من العوامل، واتباع سلسلة من اإلجراءات لرفع كفاءة قطاعها

اخلدمات املالية على القطاع املايل العريب واجلزائري، لذلك سنحاول استشراف اآلثار احملتملة التفاقية حترير جتارة 
وتبيان آليات وعوامل مواجهة التحديات املفروضة، وهذا من خالل ثالث عناصر ،خنصصها الستشراف اآلثار 

تحديات احملتملة لتطبيق اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية على القطاع املايل العريب واجلزائري، وتبيان عورما مواجهة ال
  :املفروضة،من خالل هذا الفصل الذي سنفسمه إىل ثالث مباحث هي

 القتصاديات العربيةالقطاع املايل يف احترير جتارة اخلدمات املالية على اآلثار احملتملة لتطبيق إتفاقية :املبحث األول -   
  :عموما واالقتصاداجلزائري علىاخلصوص

ة لتأهيل القطاع املايل و االرتقاء بقدراته التنافسية يف االقتصاديات يؤسساآلليات التنظيمية و امل: املبحث الثاين-
  . العربية

  االقتصاد اجلزائريملنظومة اإلجرائية لتأهيل القدرات التنافسية للقطاع املايل على مستوى ا:املبحث الثالث-   
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 القطاع    لخدمات المالية على  تحرير تجارة ااآلثار المحتملة لتطبيق إتفـاقية  :المبحث األول
الخصوص  القتصاديات العربيةالمالي في ا                    :عموما واالقتصادالجزائري عل

   
 حترير جتارة اخلدمات املاليةالشك أن انضمام البلدان العربية للمنظمة العاملية للتجارة ، وتطبيقها إلتفاقية        

  . ع املايل يف هذه البلدان، و سنحاول التطرق إليها من خالل هذا املبحثستكون هلآثاره الواضحة على القطا 
  

  األثار المحتملة لتحرير تجارة الخدمات المالية على االقتصاديات العربية  :  لمطلب األولا   
حاول إلقاء فإننا سن االقتصاديات العربية لتحرير جتارة اخلدمات املالية علىقبل احلديث عن اآلثار املتوقعة         

  .الضوء على أمهية قطاع اخلدمات يف هذه اإلقتصاديات
  

 :تسغاتزاماتها في اتفـاقية اللأهمية الخدمات في االقتصاديات العربية وطبيعة ا - الفرع األول   
لقد تطورت أمهية قطاعات اخلدمات االنتاجية يف الدول العربية، سواء كمصدر من مصادر الدخل او         

ا كوعاء الست هاما من موارد النقد األجنيب ا وردمخدام متزايد من اخلربات والعمالة الوطنية ، إضافة إىل كو
تلعب التجارة اخلارجية للخدمات دورا هاما ومتزايدا يف النشاط االقتصادي للدول و "لعدد من الدول العربية، 

يف املائة من  20نسبة تزيد عن )  واردات+ صادرات (  يةاخلدم حجم املبادالت التجاريةالعربية حيث بلغ 
يف املائة يف  24الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية يف املتوسط ، كما تساهم جتارة اخلدمات حبصة تقارب 

  1"1998التجارة اخلارجية للسلع واخلدمات يف الدول العربية لعام 
حيث ترتاوح  –ودية والكويت واألردن واجلزائر السع –مستوردا صافيا للخدمات  تعترب بعض البلدان العربية إن     

عترب من إمجايل واردات السلع واخلدمات يف حني ت% 41و  34اخلدمات فيها بني ) مدفوعات ( ردات انسبة و 
صر أعلى حصة  إذ تبلغ مليث جند حصة صادرات اخلدمات حب ،لخدماتل بعض الدول األخرى مصدرا صافيا

                                                        
  .174، مرجع سابق، ص2001التقرير اإلقتصادي العريب املوحد،سبتمرب  1
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: ية للسلع واخلدمات وتبلغ صادرات اخلدمات لألردن ، سوريا ، تونس واملغرب الصادرات املصر  من إمجايل  65%
   .1على التوايل%  27و %  33،  5 42، % 50

صر اخلدمات كأحد مكونات العملية اإلنتاجية فإن حتريره سيؤثر على حالة عن أمهية  ومن هنا فإنه ومع تزايد      
إىل حد   تعتمدعلى االقتصاديات العربية ) تس لغاا( ة للتجارة يف اخلدمات ثار االتفاقية العامآن إميزان املدفوعات، 

ا الدول العربية  ا الدول العربية يف إطارها ، ويالحظ من الربامج  اليت تقدمت  كبري على التعهدات اليت التزمت 
ا يف جمالأعضاء باالتفاقية األا ج احلد األدىن بالنسبة لتثبيت التزاما التحرير اجلزئي لبعض اخلدمات وكانت  ا ثبتت 

موعة حيث التزمت  يف هذا اخلصوص عروض اجلزائر والبحرين وتونس أقل من املتوسط اخلاص بالبلدان النامية 
قطاعا ، وتضمنت خدمات السياحة والسفر واخلدمات املالية واخلدمات املصرفية وخدمات  13تونس بقائمة حوت 

ة البحرين بتحرير أربعة قطاعات اشتملت على خدمات التأمني والسياحة والسفر يف السمسرة ، لذلك التزمت دول
حني تقدمت اجلزائر بالتزام حترير خدمة واحدة وكانت عروض الكويت ومصر واملغرب أكثر مشوال بدرجة طفيفة من 

ابلة للتجارة قطاعا من نشاطات اخلدمات الق 44متوسط البلدان النامية ، حيث تعهدت الكويت بتثبيت حنو 
 يفالدولية ، وتضمنت قائمة التثبيت خدمات اإلنشاء واهلندسة املدنية والبحوث واخلدمات الصحية واالستثمارات 

قطاعا تطلب اخلدمات املالية باإلضافة إىل خدمات  36خدمات النقل واملياه أما املغرب فقد التزمت بتثبيت 
قطاعا مؤهال لتطبيق  26وايل حللصيانة ، كما قدمت حصر السياحة والسفر والنقل الربي واجلوي وخدمات ا

التزامات دخول السوق واملعاملة الوطنية وضمت اإلنشاءات اهلندسية املدنية وخدمات السياحة والسفر والنقل 
   .2البحري واخلدمات املالية

نشطة أتزامات يف لاال هذه ترتكزحيث ، بالضئيلة لتزامات الدول العربية فيما يتعلق بالشمولية القطاعيةإ وتتميز     
تكتسب فيها ميزة نسبية كمجال الفنادق واملطاعم وهي اخلدمات املتصلة بالسياحة واخلدمات املالية ، إضافة إىل أن 

فرض قيود على : مهها أقيود صرحية عديدة  صاحبتهاالتزامات الدول العربية بالبدء بفتح السوق لتجارة اخلدمات 
و أو قيود على حقوق امللكية للمستثمرين األجانب أعني لغرض تقدمي اخلدمات ، يشخاص الطباإلقامة املؤقتة لأل

  .3لشراء العقارات
لقد مشلت االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات جمموعة من العناصر اإلجيابية والسلبية ، وتشكل العناصر اإلجيابية        

و املعاملة أى التكامل االقتصادي ، وخباصة عامل املرونة املمنوح هلا ول النامية مبا فيها الدول العربية علدحافزا لل
نتاج قطاع إا والسماح بالدعم لقطاع اخلدمات واالستفادة من األسواق احلكومية لتشجيع نهالتفضيلية فيما بي

                                                        
  . 175ع السابق ، ص املرج 1
  .155عاطف السيد ،  مرجع سابق ص  2 
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موعة من  نفس الوقت حتمل اإلتفاقية للدول النامية بعض اجلوانب السلبية حيث تتضمن جميفو  ،اخلدمات الوطين
اإلستثناءات ، مما جيعل تطبيق االتفاقية حمكوما بعوامل أخرى غري اقتصادية ويربط ميزان القوى الدويل بالنظام 

  . 1االقتصادي العاملي
ا يف اخلدمات على منتجات  إلوملا كانت النسبة ا     نتاجية للقطاع اخلدمي يف الدول العربية ضعيفة مع اعتماد جتار

منها حاليا الدخول اين نه سيكون من الصعب على هذه البلدان ويف ظل الظروف االقتصادية اليت تعفإ،ل مكثيفة الع
اليت تسيطر على اجلزء األعظم من  ،منافسة مع الدول الصناعية املتقدمة وحتديدا مع الشركات متعددة اجلنسيات يف

  .ة واملصرفية وخدمات التأمني وغريهاو اخلدمات املاليأجتارة اخلدمات سواء يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
تس سوف لغاوفيما خيص حترير جتارة اخلدمات املالية فإن توزيع املكاسب والتكاليف النامجة عن تطبيق اتفاقية ا    

ن املكاسب االقتصادية احملتملة سوف توزع بصورة غري متساوية بني الدول العربية، ومن أخرى، و أختتلف من دولة إىل 
غري  ، ن حتقق الدول ذات النظم االقتصادية املتحررة قدرا أكرب من املكاسب املمكنة مقارنة بالدول األخرىاملتوقع أ

أن ذلك ال ينفي احتماالت انعكاس آثار سلبية على الدول العربية بعد انتهاء الفرتة االنتقالية واملعاملة التفضيلية اليت 
أ التحرير التدرجيي، وعدم التمييز يف املعاملة، ووضع متطلبات التنمية ال سيما مبد ،نحها االتفاقية للدول الناميةمت

ا املصرفية واملالية، وعلى ذلك  ،االقتصادية يف االعتبار فضال عن اختاذ التدابري الوقائية والرقابة حلماية صناعة خدما
عموما مث يف اجلزائر خصوصا كما  ثار حترير جتارة اخلدمات املالية يف الدول العربيةآ ففإننا سنحاول عرض واستشرا

  :يلي 
  
  آثار تحرير تجارة الخدمات المالية على البلدان العربية: الفرع الثاني      

ا         تشمل اخلدمات املالية من منظور االتفاق علىكافة اخلدمات ذات الطبيعة املالية واليت يتم انتاجها والتداول 
ا يف يمن قبل منتج ا وكذلك ها او املتاجرين  الدول األعضاء ، وهذا يعين خدمات التأمني وكافة النشاطات املرتبطة 

االت املالية األخرى مثل قبول الودائع ، واألقراض ، االجيار املايل ، خدمات املدفوعات  اخلدمات املصرفية وا
وخدمات املقايضة والتسوية  والتحويالت النقدية والكفاالت بأنواعها ، واإليداع ، وإدارة احملافظ االستثمارية

ويستبعد االتفاق من هذه  ،اخل …يم املخاطر وتقدمي االستشارات االستثمارية واملالية ياملوجودات املالية ، وتق
اخلدمات كافة النشاطات املصارف املركزية أو السلطات النقدية يف سياق ممارستها ألعماهلا وتنفيذها لسياستها 

ا أية واهدافها وكذلك نشاطات صن اديق الضمان االجتماعي وصناديق التقاعد العامة، وأية نشاطات أخرى تقوم 
   .مؤسسة عامة حلساب احلكومة بكفالتها او باستخدامها املوارد املالية احلكومية

                                                        
  .156عاطف السيد ، مرجع سابق ص  1



اآلثار المحتملة لتطبيق اتفاقية تحريرتجارة الخدمات المالية على االقتصاديات العربية وآليات تأهيل القدرات التنافسية للقطاع :الفصل الثالث
 المالي العربي و الجزائري

  
  

  153

اخلاصة باخلدمات املالية سوف يكون هلا انعكاسات إجيابية على جتارة  لغاتساومما الشك فيه فإن اتفاق       
ا اخلد مات املالية ومن مث على اقتصاديات العديد من دول العامل ، وإن كانت معظم املزايا واالستفادة ستحظى 

الدول املتقدمة وبعض الدول النامية ، وسوف يكون له أيضا انعكاسات سلبية على الدول النامية األخرى وخصوصا 
  .مةي ونظام التفضيالت العامتلك املستفيدة حاليا من اتفاقية لو 

الدول العربية من جراء تطبيق القطاع املايل يف  آلثار اإلجيابية والسلبية املرتقبة علىلوفيما يلي سنحاول التطرق       
ولكنه حماولة لبينان األثر التحفيزي للخدمات  نبؤاتفاق اخلدمات املالية ، واألصل يف االستشراف هنا ليس حماولة للت

مكونات ميزان املدفوعات وذلك يف إطار هدف عام للدول النامية يتمثل يف حتسني حمل التجارة الدولية على باقي 
ا ، إما ختفيض العجز أ إعادة هيكلته او زيادة الفائض احملقق إرساء ألهداف اخرى تتمثل يف تثبيت  وموازين مدفوعا

  .أسعار الصرف أو زيادة االستثمار وفرص التشغيل 
  

  :األسواق المالية العربية  اآلثار المحتملة على. 1       
ا االستيعابية وعدم ا يزتتم          تساع وعدم العمق مما يعين عدم إلاألسواق املالية يف البلدان العربية باخنفاض طاقا

ذلك السوق الذي يتمتع بقدر عال من املرونة يسمح بتحقيق استجابة "س املال وهو أتوافر دعائم السوق الكفء لر 
على ذلك فإنه  و 1"وراق املالية للتغريات يف نتائج حتليل البيانات واملعلومات املتدفقة إىل السوقر األسريعة يف أسعا

   .من املرتقب ان ترتك اتفاقية حترير اخلدمات املالية اآلثار التالية على هذه األسواق
  

  :زيادة كفاءة وفعالية األسواق المالية المحلية -1-1       
تزداد درجة كفاءة وفعالية أسواق املال العربية مستقبال ، مع تدرج حترير اخلدمات املالية على  أنمن املرتقب     

جنبية إىل األسواق احمللية وبالتايل ألاملستوى العاملي وانفتاح األسواق على بعضها البعض مما يسمح بدخول املنافسة ا
على اخلدمات املالية ، األمر الذي يؤدي بدوره  تصبح حركة هذه األسواق خاضعة للتفاعل احلر بني الطلب والعرض

إىل حترير السعر التوازين هلذه اخلدمات ، مبا يكفل جذب املستثمرين احملليني واألجانب وهذا افضل من تدخل 
احلكومات يف تلك األسواق وتأثريها املباشر او غري املباشر على األسعار اليت تصبح مشوهة وغري حقيقية يف كثري من 

  ياناألح
على أعمال ) الشفافية ( هذا وترتبط كفاءة وفعالية األسواق املالية بشكل مباشر بدرجة اإلفصاح املايل      

ويتيح هذا اإلفصاح توفري كافة املعلومات حول القوانني  ،املؤسسات اليت تؤدي خدمات مالية للعمالء واملستثمرين
                                                        

  :ملزيد من التفصيل راجع ذلك  * 1
  . 358-325،ص 1997 ،الدار اجلامعية :لبنان،  تطبيقيةدراسة نظرية و  :اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة سعيد عبد العزيز عثمان ،   
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ا ان تلعب والتشريعات ومبادئ الرقابة والتوجيهات اإلدارية ا ملتعلقة باخلدمات املالية وهذه اإلحاطة املعلوماتية من شا
ة حركة التقنية املالية ونظم اجلودة الشاملة واملتكاملة لالرتقاء بنوعية اخلدمات املالية يف الوطن كبدورا حموريا يف موا 

ح املايل من املؤسسات واخلدمات ذلك أدوات وأساليب توفري هذه اخلدمات ومما الشك فيه أن تعزيز اإلفصا كالعريب و 
يف الدول العربية يعترب أحد أهم العناصر األساسية جلذب االستثمارات اخلارجية إىل امليدان املايل ومن مث توزيعه على 

  .1املشروعات التنموية يف الوطن العريب
  

   :2ةتنشيط سوق األوراق المالي -1-2              
كوينه توسيع القطاع املصريف مبفاخلدمات ،  هذه  إىل زيادة منتجات املاليةخلدمات من املمكن ان يؤدي حترير ا    

ىل إيؤدي إىل زيادة خدمات إدارة احملافظ املالية ، وبالتايل تنشيط سوق األوراق املالية مبا يدفع  فاحمللي واألجنيب سو 
ة وتأسيس صناديق االستثمار احمللية يادة الطلب على األسهم والسندات من ناحيز زيادة تعبئة املدخرات نظرا ل

ومن مث خيلق هذا املناخ أثرا مباشرا على االنتاج احمللي والقطاع السلعي وينعكس بالضرورة  من ناحية أخرى، واألجنبية
  .على امليزان التجاري

وال يؤدي تنشيط سوق التداول إىل تنشيط سوق اإلصدار األويل و إعادة ختصيص رؤوس األم وعادة ما       
 الفعلي ءدااآل سوق التداول هي اليت حتدد مدى الثقة يف يففاحلركة الطبيعية الرشيدة  ،املستثمرة على النحو األفضل

ا يف مزيد من  تربز الوزن احلقيقي هلا وهذا ماوهي ، للشركات االستثمارية املصدرة لألوراق ينعكس بالتايل على قدر
الشركات اليت مل وعلى العكس من ذلك فإن  ،صدارات جديدة بقيم إمسية جديدةاالستثمار والتوسع وبالتايل القيام بإ

ا لتحسني اآلداء قبل أن تضطرها الظروف إىل التصفيةيتقي متيل إىلحتقق جناحا    .د حسابا
ذا املعىن فك  ققحت ومما ال شك فيه أن       يفحترير جتارة اخلدمات املالية من خالل إمكانية اءة السوق املالية 

  .زيادة الطلب على أوراقها ، سوف ينعكس على حركة االستثمار واالنتاج يف الدول النامية  املضيفة املسامهة يف
  

  :الزيادة غير المبررة في المعامالت المالية  - 1-3      
كتتاب ومسسرة ، ه من حرية ممارسة األنشطة املتعلقة بأسواق املال من ا ينعمباي املال أسواق  يف ر ين التحر إ"        

مالت املالية يف اوجتارة اوراق مالية وتسوية وختليص ، وصناديق االستثمار ، ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع غري مربر يف املع
بعض الدول العربية حبيث ال تعكس احلجم احلقيقي لألنشطة االقتصادية ، فالتواجد األجنيب الكثيف يف أسواق املال 

                                                        
  .260،  259ص  ،مرجع سابق  ،،عبد الفاتح مراد 1
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خر فإن تكلفة آلومن اجلانب ا ،ي يرتتب عليه رفع األسعار يف األسواق احمللية من جانبعسيؤدي إىل تنشيط غري واق
  .1"يف البورصات اخلارجية سيتم بتكلفة عالية يف أسواق هذه الدولعربية تسجيل األسهم ال

  :تنويع وتطوير األدوات المالية  -4- 1                
ء ماليني جدد يف األسواق املالية العربية إىل رفع مستوى نوعية رة ووسطااسمن املتوقع أن يؤدي دخول مس      

تقات املالية شالسوق املالية العربية ، كاملعلى نه حيتمل أن تتداول أدوات مالية جديدة أكما   ناخلدمات املالية املقدمة
ليل من قعادة إىل الت ااوهليؤدي تدقد  اليت  ،)العقود املستقبلية،عقود اخليار،العقود اآلجلة ، املبادالت(املختلفة
لكن وجود هذا النوع من األوراق املالية يف األسواق العربية يزيد من احتماالت حدوث عمليات مضاربة،  املخاطر

  .باعتبارها األدوات املثلى لتحقيق هذا النوع من العمليات
   :آلثار المحتملة لالتفاقية على سوق التامين العربيا. 2         
أساس  تعدوحدات التأمني يف الدول العربية يف وضع غري مالئم نتيجة لضعف أصوهلا الرأمسالية اليت  معظم نإ       

ا تعاين من نقص   احلديثة منيتأشركات الف،  املكتتبةحجم االقساط  يفالقدرة االستيعابية هلذه الشركات ، كما أ
ا يف الدول املتقدمة  ا حمدودة بالقياس ملثيال ، وسيولتها غري متوفرة ، نظرا لغياب أسواق مالية باملعىن استثمارا

   .2ة األخطاريطتغمني العاملية من حيث أاحلقيقي ، وذلك فضال عن اعتماد صناعة التأمني العربية على إعادة الت
نا استشراق وامللحق اخلاص باخلدمات املالية ميكن لعامة للتجارة يف اخلدماتومن خالل استقرائنا ملضمون االتفاقية ا 

  :اآلثار التالية 
تم لدى شركات أجنبية يف خارج بالنسبةللبلدان العربية ت إعادة التامنيعمليات  معظم نإ -1- 2         

بصورة دائمة يف اخلارج وعليه فإن فتح فروع  إعادة التأمني استثمار أقساط هذا ما يعينالسوق الوطنية ، و 
الوطين ، مع نفاذ متبادل ومتزامن للشركات الوطنية يف اخلارج ميكن الشركات األجنبية ونفاذها إىل السوق 

بدال من التسرب املضطرد الذي حيدث االن يف معظم الدول النامية  ،من زيادة فرص االستثمار يف الداخل
  . مني املقدرة إىل اخلارج أاط التألقس
ينبغي  اليتة على مستوى كل القطاعات جموع السياسات االقتصادية املختلفإن حتقق هذا األثر مرتبط مب    
 األسواق تعمل على ختفيض املخاطر اليت حتيط بالنبية االقتصادية للدول النامية ، فاملتعارف عليه يف أن

الدولية للتأمني ان عملية التامني يف تلك الدولة عالية املخاطر ، ومن مث قد ترتفع تكلفة تغطية املخاطر لدى 
  .3يشكل متييزا ضمنيا غري مباشر لصاحل الشركات الوطنية الشركات األجنبية مما 

                                                        
  .11ص  ،سابق عمرج ،")التأمني ، سوق املال  –املصارف (  :أثر اتفاقية اجلات على القطاع املايل" ،عبد الرمحن صربي 1
  .املصدر نفسه2  
  .47ص  ،مرجع سابق ،يدعبحسن   3
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مني األجنبية إىل سوق التأمني العربية سيخلق منافسة شديدة تؤدي إىل أإن دخول شركات الت -2-2      
كما انه سيدفع الشركات احمللية إىل   ،ختفيض تكاليف اخلدمات التأمينية كلما اشتدت درجات املنافسة

فادة من التطور الذي شهدته الصناعة التأمينية العاملية ال إلا التأمينية املقدمة وحماولة احتسني جودة خدما
عالوة على التكامل بني الشركات التامينية وخدمات ، البشرية فاءاتة والكلسيما على مستوى الرمس

  .من جهة أخرى واالندماجات والتحالفات بني شركات التأمني نفسها ،املصارف من جهة
ة سيؤدي إىل ظهور جماالت تأمني بيإن اشتداد املنافسة بني شركات التامني احمللية واألجن - 3- 2     

ل تأمينات التجارة االلكرتونية تأمينات حركة األوراق املالية ، تأمينات ، مثبالنسبة للسوق العربية  جديدة
ة إىل رفع سنوي الوعي التأمني لدى  املنتجات التأمينييفع تنو هذا ال ودة ، وقد يقفيعاآلثار والفنون  الر 

  .العربية املواطنني وهو التحدي احلقيقي الذي يواجه شركات التامني
قد يؤدي دخول الشركات األجنبية إىل سوق التأمني العربية إىل خلق وفرة تأمينية وهذا ما  - 4- 2     

ية ستفيد الشركات األجنبية السوق حيث تتنافس العديد من شركات التأمني ، وهذه الوضع فككيؤدي إىل ت
ال لإلحرتافية نظرا كبريإىل حد   ا يف هذا ا  ،باملقارنة مع شركات التأمني احمللية احلكومية غالبا ، اليت تتميز 

ا ظلت دائما حممية مبوجب  واليت سيصعب عليها التأقلم يف ظل اإلجواء التنافسية غري املعتادة نظرا لكو
  .مينيةأاملنافسة نتيجة التحديد الوطين لقيم ألقساط الت نعقوانني الدولة وبعيدة 

ارج ميكن أن يرتتب عليها زيادة فعلية يف عمليات إعادة اخلعمليات إعادة التأمني إىل  ضن اخنفاإ-2-5            
ذلك  نعكسييف االستثمارات احمللية مما حيفز بالتايل على زيادة االنتاج السلعي ومن مث  ألموالتدوير رؤوس ا

الذي ميكن أن و طبيعة االقتصاديات العربية ومناخها االستثماري على  يتوقف ذلك، و على امليزان التجاري
تدوير استثمارات الفروع األمنية يف الداخل أو قد يدفع بالكثري من الشركات لمهم  ذبجعامل  يشكل 

  .واق العربيةلكه من سيولة خارج األستعادة استثمار ما متإالتامينية األجنبية إىل 
  
  

  :اآلثار المحتملة التفاقية تحرير تجارة الخدمات على القطاع المصرفي العربي .3             
ؤدي عمليات حترير جتارة اخلدمات املصرفية يف نطاق اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات إىل جمموعة تمن احملتمل أن    

ن تكمن هذه اآلثار فيما أيف البلدان العربية وميكن  املصريف  على القطاعية بذلك السلكمن اآلثار احملتملة اإلجيابية و 
  :يلي 

  
  :اآلثار المحتملة اإليجابية  - 1- 3             
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  :ن تكمن فيما يلي أتشري الكثري من الدراسات والتحليالت إىل أن اآلثار احملتملة اإلجيابية ميكن        
أن حيسن من جودة اخلدمة ،فمع تزايد املنافسة يف "اخلدمات املالية  ميكن لتحرير التجارة يف  - أ         

ظل سوق مصرفية مفتوحة تتجه املؤسسات املالية إىل تلبية احتياجات املستهلكني وتقدمي النصح للعمالء 
ا اخلاصة كما أن املن والت فسة ستدفع البنوك إىل ختفيض العماعن كيفية ختصص املوارد املالية لتلبية إحتياجا

الفاقدة وحتسني اإلدارة وزيادة كفاءة تقدمي اخلدمات املصرفية وختفيض العموالت وختفيض فروق أسعار 
   .1"الفائدة ما بني القروض والودائع

ال اخلدمات املصرفية واملالية ظتنويع وتطوير األدوات املصرفية وتطوير ن - ب        م وأساليب العمل يف ا
  .حدثة وتطبيق أساليب احملاسبة الدولية اخلدمةتقدمي أدوات تقنية مستو 

وميكن أن يؤدي حترير اخلدمات املالية إىل املزيد من تنشيط سوق املال من خالل البنوك وتنويع العمل املايل    
ق ية األسواق الثانوية وربط األسواق احمللية باألسواتنمتوريق الديون و لعمليات  واملسامهة يف إجياد اآلليات الصحيحة

  .العاملية
تطوير النظم اإلشرافية والرقابة من جانب السلطات االشرافية يف ضوء االحتكاك والتواجد  - ج       

يؤدي إىل حتسني املناخ الذي  األجنيب ودعم األساليب الرقابية على البنوك لضمان السالمة املصرفية وهو ما
  .2اليةالقدرة على مواجهة العوملة امل من يزيدتعمل فيه البنوك و 

إن انفتاح املؤسسات املالية العربية على : 3القيام بأعمال مالية شاملة وتعزيز دور الوساطة املالية -د       
ة كبالعامل اخلارجي ، وحتديدا على األسواق املال العاملية سيؤهل هذه املؤسسات المتالك قدرة أكرب على موا 

ذلك على اضطالعها بأدوار كو  ، خصص القطاعي الضيقظاهرة األعمال املالية الشاملة البعيدة عن الت
  .متعددة يف أسواق رأس املال خاصة نشاطات الصرف والوساطة املالية واالستثمارية

عمال استثمارية ومالية متنوعة ، أواليت متارس نشاطات و " مصارف االستثمار " شهد والدة بعض نكما قد    
اطة القطاعية خاصة الوساطة العقارية وبورصات التأمني والسياحة واالئتمان السيما يف جماالت األوراق املالية والوس

  .اخل.…االستهالكي 
قد تتمكن املؤسسات املالية العربية من مواكبة التبادل اجلذري احلاصل يف األسواق املالية جلهة حتول  -ه       

إذ من املعلوم ان هذه املؤسسات ما تزال تركز األوراق املالية ،  القرض املصريف إلىصيغة  أسلوب اإلقراض من صيغة
وتعتمد بذلك عليها يف توفري هامش من األرباح يأيت من الفارق  ، نشاطها بصفة رئيسية على أعمال الوساطة النقدية

                                                        
  .128، مرجع سابق،ص العولمة وإقتصاديات البنوكعبد املطلب عبد احلميد،  1
  . 144،143، ص سابقمرجع عاطف السيد،  2 
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ا على  ،بني سعري اإلقراض واالقرتاض هذا يف الوقت الذي بدات فيه املؤسسات تعتمد يف جزء هام من إيرادا
 صبحملكتسبة من العمليات والصفقات االستثمارية واملالية من خارج ميزانيتها العمومية ، عندها تالعموالت ا

اليت تأخذ من صفات حقوق امللكية ،املؤسسات املالية أكثر قدرة على تطوير تشكيلة متنوعة من السندات واألسهم 
 بلي،دوات املستندة إىل التعامل املستقاد استخدامها لألدمزيج منها فيز كليها صفات أخرى  عواملديونية وتضيف 

وذلك ملواجهة التعرض للمخاطر النامجة عن املضاربة او  ،اء من العمليات املصرفية واملاليةفذلك استخدام الو كو 
ضمن تشكيلة متنوعة من األدوات ترتاوح بني عقود املبادالت واخليارات  ،تقلبات أسعار الصرف والفوائد املصرفية

  .1توريق القروض املصرفيةهذا إىل جانب 
لية يف الدول العربية ، فإن البنوك الوطنية قد تواجه منافسة حادة ايف إطار حترير جتارة اخلدمات امل -و      

يف نطاق خدمات املصدرين واملستوردين وأصحاب الودائع اآلجلة الضخمة ، أما فيما يتعلق بتمويل 
ومع هذا . عادية فإنه ميكنها ان تستاثر جبزء ملموس من السوق العمليات التجارية الداخلية واإليداعات ال

  .فإن املنافسة قد تؤدي إىل حتسني أداء ملحوظ يف البنوك الوطنية مما ينعكس على القيمة املضافة القومية
يمني أو رات املقدخإجيابيات حترير اخلدمات املصرفية أنه يتسىن للبنوك األجنبية االستثمار جبانب من م فمن        

هذا يعد إضافة صافية لآلثار  و. تتسرب باشكال خمتلفة إىل البنوك يف اخلارج  قبل التحرير املايلأرباحهم اليت كانت 
اإلجيابية لإلقتصاد القومي إذا اقرتنت عملية حترير اخلدمات املصرفية بضوابط حيددها البنك املركزي بتبيان النسب 

ا يف االستثمار يف  وهذه الضوابط ليست باجلديدة على النظام  ،ن نسب حتويل األرباحبشأالداخل و الواجب مراعا
ا هي شروط اتفاقية تضعها الدولة املضيفة منعلى االستثمار األجنيب وإ ة، وال تعترب من القيود املفروض جلديدالعاملي ا

ية حترير تلك اخلدمة جيب أن تبتعد يزية لصاحل البنوك الوطنية ، غري أن عمليعادة لرأس املال وتنطوي على معاملة مت
   .2تقنياتهو بالدولة عن التدخل يف آليات العمل املصريف 

يؤدي حترير التجارة يف اخلدمات املصرفية إىل املزيد من املنافع يف جمال نقل املعرفة والتكنولوجيا  -ز      
ومثل  ،واستخدام األدوات املالية ويشمل ذلك معرفة أفضل املمارسات اإلدارية واحملاسبية ومعاجلة البيانات
اخلدمات يف ما يتيح التحرير ، كهذه املنافع تعتمد بدرجة كبرية على التواجد التجاري للبنوك األجنبية

  .ويل وطرق حتديدهمللعمالء والشركات إختيار املزيج املناسب للتمويل وزيادة حجم الت

                                                        
  .املصدر نفسه1

  .45 – 44ص ،حسن عبيد ، مرجع سابق  2
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ن يؤدي إىل تعاظم أرة اخلدمات املصرفية ميكن ن اتساع السوق املصرفية نتيجة لتحرير جتاإ -ط       
املنافسة من  ميقوكذلك تع،االستفادة من اقتصاديات احلجم من خالل تزايد عمليات االندماج املصريف 

  .1ينتج عنها أنعمليات اخلصخصة حسب امليزات اليت ميكن 
فسة انتيجة لتزايد املن، لالخنفاض من املتوقع أن يتجه العائد على الودائع لالرتفاع وعلى االقراض - ح       

  .2ونقل املهارات وتطوير اخلدمات املصرفية عن طريق االحتكاك عن قرب بالبنوك األجنبية
  

ا هال خيلو حترير جتارة اخلدمات املصرفية من سلبيات أيضا لعل أمه:  اآلثار المحتملة السلبية -3-2              
:  

يف جمال الفنون احلديثة يف العمل املصريف مما يؤدي إىل خروج بعض  خاصة: حدة املنافسة  -أ          
الوحدات املصرفية من السوق املصريف ، واحتكار سوق األدوات احلديثة يف العمل املصريف لفرتة من الزمن يف 

  .3النشطة وضعف القدرة التنافسية للبنوك العربية يف هذا ااألا يف هذه نسبيضوء خربة البنوك األجنبية 
احة الفرصة للبنوك األجنبية إتن حترير التجارة الدولية يف اخلدمات املصرفية مبا يعينه من أالشك  -ب               

ا يف السوق احمللية ،سواء عرب احلدود قلت و عن طريق إنشاء فروع هلا ، ينتج عنه العديد من اآلثار أدمي خدما
ألجنيب على السياسة الكلية للدولة وبالتايل على سياسة التنمية ، السلبية على رأسها تأثري سياسات البنك ا

فإذا أضفنا  ،شكال من املنافسة الضارة خاصة يف جماالت الرقابة على النقد والسياسة االئتمانيةأعند وجود 
ا الدولية للتهريب الضرييب وتسهيل عمليات هروب  إىل ذلك قدرة البنوك الدولية على استخدام شبكا

ا عن السلطة الرقابية  رؤوس   تضح لنا خطورة هذه املسألة إلاألموال وحجب عمليا
من املؤسسات  لناشئةو يلغي دعم الصناعات املالية اأ -ميكن ان يقلل التحرر بدرجة حادة  -ج      

مقارنة ري للغاية غالوطنية ويضر بتنمية النظم املصرفية احمللية ال سيما أن حجم البنوك التجارية العربية ص
ة على فعربيا فقط ضمن األلف مصرف املصن امصرف 41نه ال يوجد سوى أبالبنوك العمومية ، وهنا نالحظ 

ن هناك عددا حمدودا من الدول العربية اليت يوجد أملية ، وإذا نظرنا إىل الكثافة املصرفية جند اقمة املصارف الع
وهي كلها أمور تشري على صعوبة . سكان كثر لكل عشرة آالف نسمة من الأا فرع مصريف واحد أو 

يف  –املنافسة املتكافئة يف حالة التحرير الكامل للتجارة يف اخلدمات املالية ، خاصة يف ضوء ما تتطلبه 

                                                        
  .30 – 29ص  ،، مرجع سابق لعبد العا محاد طارق 1
  . 144ص  ،اقتصاديات البنوك ولعولمة ا،عبد املطلب عبد احلميد  2
  .املصدر نفسه   3
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من اقرتاب مقدم اخلدمة ومتلقيها ، األمر الذي يستدعي توافر شبكة يف عدد كبري من دول  –أحيان كثرية 
   .1لعمالء وتقدمي اخلدمة هلموضاع اأالعامل تستطيع تقييم 

ة التكتالت املالية العاملية  -د    ظهرت خالل األعوام القليلة املاضية وحدات مصرفية ومالية عمالقة : جما
بواحداته  –زانية املوحدة للقطاع املصريف العريب بكامله يتناهز أرقام امليزانية العمومية لواحدة منها جمموع امل

هذه األرقام الدخل الوطين لعدة  دول عربية جمتمعة ، ويف مراجعة هذا كما تفوق  –الداخلية واخلارجية 
املصارف واملؤسسات املالية العربية مبعثرة وصغرية احلجم تتم األسواق املالية العربية بتزايد  نرىالواقع ، 
من عمليات  دودحمعلى عدد  ىواملؤسسات املالية العربية ال تشمل سو  ،فخريطة هذه املصارفأعدادها
ويضعف قدرة تلك املصارف على تقدمي وتطوير خدمات واستيعاب التقنيات  عفالذي أضاألمر  اإلندماج

ا التنافسية يف  ا على حتمل اهلزات املصرفية او تقلبات األسواق وأيضا قدر سوق أاحلديثة واملعقدة ، وقدر
املصرفية واملالية واالستثمارية  ةلصريف جمااليفتشتد فيها حدة املنافسة خاصة بعد دخول املؤسسات املالية 

  ت باقتطاع جزء متزايد من السوقأواليت بد
اخلاص باخلدمات املالية سيكون هلا أثرها  "الغاتس"والشك  أن عمليات االنفتاح والتحرر يف نطاق اتفاق      

يف خارج، فهي لن تستطيع الوقوف يف وجه و أالوحدات املالية واملصرفية العربية سواء يف الداخل  لىالسليب  الكبري ع
ا ستكون معرضة خلسارة جزء من حصتها يف أكما ،  التكتالت املالية واملصرفية العمالقة يف األسواق اخلارجية

خدمات مصرفية ومالية حديثة إىل األسواق احمللية واليت مل ،اليت ستدخل التكتالت هذه قيام األسواق املالية احمللية بعد
ا التقليديةتستطع  ا وإدخاهلا بني خدما   .2املصارف واملؤسسات املالية العربية بعد استيعا

قد يؤدي إىل وضع املصارف ذات ،خماطر تزايد املنافسة احمللية نتيجة توافر املصارف األجنبية إن  - ه   
فض خا على يف ظل عدم قدر اخصوص، خماطر مالية مما يعرضها واجلهاز املصريف الحتماالت اخلسارة

  .3تكلفة اخلدمات املصرفية اليت ترتبط إىل حد كبري بالسياسة النقدية واألهداف القومية
ختوف بأن ال تقوم البنوك واملؤسسات املصرفية األجنبية سوى خبدمة القطاعات املرحبة من  كهنا -و    

وصول اخلدمة املصرفية إىل  السوق فقط واليت يشار إليها باالختيار املفضل مبا حيمله ذلك من خماطر عدم
   .4قطاعات وإقاليم معينة

  
  :اآلثار المحتملة لتحرير تجارة الخدمات المالية على القطاع المالي الجزائري: ثانيالمطلب ال  

                                                        
  .169ص  ،عاطف السيد ، مرجع سابق 1
  .263،  262ص  ،عبد الفتاح مراد، مرجع سابق 2
  .158ص  ،مرجع سابق ،عاطف السيد 3
  .263-262ص  ،عبد الفتاح مراد ، مرجع سابق 4
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ن ظاهرة حترير أذلك ،ةييف مرحلة اختبار وحتد حقيق اخصوص املايل يدخل االقتصاد اجلزائري اليوم وقطاعه    
ة هذه الوضعية ، كبة املنافسة أخذت مسارا يصعب يف الوقت الراهن موا دية العاملية واشتداد حاألسواق االقتصاد

ا الدولة ، سواء على مستوى القطاع املصريف   – 88 ، 12 – 86قانون ( بالرغم من اإلصالحات اليت قامت 
ألخرى املتضمنة إنشاء  والقوانني ا)  07/  95( او على مستوى قطاع التأمينات )  10– 90،  06– 88،  01

وكذا  ،جنبية فوق الرتاب اجلزائريوكذلك السماح بإنشاء بنوك خاصة ، وفروع للبنوك األ ،)   93/10( البورصة 
  .و أجنبية على الرتاب الوطينأإنشاء شركات تأمينية خاصة 

ية حترير جتارة اخلدمات املالية ويف ضوء واقع وطبيعة القطاع املايل اجلزائري اختلفت التوقعات حول انعكاس اتفاق    
ال فإننا سنحاول الوقوف على طبيعة عالقة اجلزائر  على القطاع املايل اجلزائري، ولكن وقبل أن خنوض يف هذا ا

رج بعد ذلك إىل اآلثار احملتملة لتطبيق اتفاقية حترير جتارة عمث سن ،مبنطقة التجارة العاملية ومسار مفاوضات اإلنضمام
   .ملالية على القطاع املايل يف اجلزائراخلدمات ا

  
  
  
  
  
  
  :تطور عالقة الجزائر بالغات والمنظمة العالمية للتجارة  :  الفرع األول  

  :مسار إنضمام الجزائر للغات والمنظمة العالمية للتجارة -1
وتتمتع بصفة ومل يتم الرد على هذا الطلب،  1987أبريل سنة  27قدمت اجلزائر طلب االنضمام للغات يف       

ا مستعمرة حديثة االستقالل طبقا للمادة  ج من اتفاقية  5الفقرة  26عضو مشارك أو منتدب يف الغات لكو
  .الغات

أما . 1998، واجتمع ألول مرة يف أبريل 1987جوان  11ومت تأسيس فريق العمل اخلاص بانضمام اجلزائر يف     
، بعدما قدمت رمسيا طلب االنضمام الذي جاء 1996ر يف جوان اخلطوات األوىل لالنضمام  فدخلت فيها اجلزائ

  يف سياق تطبيق توصيات صندوق النقد الدويل يف إطار اتفاق التمويل املوسع، وتزامن مع مرحلة متيزت
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ي ركودا وانكماشا برنامج التصحيح اهليكلي، وإعادة جدولة املديونية اخلارجية بعد أن عرف االقتصاد اجلزائر  قبتطبي 

من قيمة الصادرات وتراجع معدالت النمو مع تسجيل  %50شديدين مما أدى إىل جتاوز خدمات الديون سقف 
، وعلى هذه اخللفية مت إيداع %38.5ونسبة تضخم تعادل  1994عام  % 1وضعيات ملعدالت سالبة وصلت

سؤال  يف  500على اجلزائر  أكثر من ، وطرحت  2001والثانية يف أوت  1996مذكرتني األوىل يف جويلية 
سؤال يف املرحلة الثانية من خمتلف أعضاء املنظمة العاملية للتجارة، من بينهم الواليات املتحدة  208املرحلة األوىل مث 

ام األمريكية، االحتاد األورويب، سويسرا، اليابان، أسرتاليا، حيث تتعلق األسئلة  بطبيعة نظام التجارة اخلارجية والنظ
وأجتمع حلد اآلن فريق العمل . التشريعي، واجلمركي ، والشفافية، إضافة  ملوضوع الفالحة، و مت اإلجابة على ذلك

املشرتك اخلاص بانضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة، بني احلكومة اجلزائرية والدول األعضاء يف املنظمة املهتمة 
ن األوروغواي، مخس جوالت  ثالثة منها مفاوضات متعددة م  DELGASTROبانضمام اجلزائر ، برئاسة 

  :، وقدمت للجزائر بعض املالحظات حول20031ماي  20، كان آخرها يوم -األطراف، واثنتان ثنائية 

                                                        
ظام التجارة اخلارجية للجزائر على أساس مذكرات قدمت سابقة، كما خصت هذه اجلولة مدى تقدم رزنامة التحوالت التشريعية درست هذه اجلولة ن  1

  . وتطور املفاوضات الثنائية املتعلقة بدخول األسواق
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قدمت هذه املالحظة من جانب الواليات املتحدة ( ارتفاع مستوى التعريفات اجلمركية مقارنة باملعدل العاملي   -    
  .)األمريكية

 ).قدمت هذه املالحظة من جانب أسرتاليا( قضية دعم السياسة احلكومية للقطاع الفالحي  -    
قاعدة خترق املبادئ القانونية املنصوص عليها يف املنظمة العاملية  37تضمن امللف اجلزائري ما ال يقل عن  -    

 . ارها إلغاء القيمة اإلدارية والرسم اخلاص اإلضايفللتجارة، وقد عمدت اجلزائر إىل إعادة النظر يف هذه القواعد مثل قر 
  :1الموقف التفاوضي للجزائر -2   

ا تنطلق من اقتصاد غري متوازن، فالقطاع الصناعي يعاين من ضعف       تظل اجلزائر يف وضع تفاوضي صعب لكو
زائري إحدى الثغرات اهلامة، هيكلي وبنيوي ونقص يف جمال نسب اإلنتاجية، إىل جانب ذلك يعد القطاع الزراعي اجل

مليار دوالر أي حوايل  49يتجاوز  2000تقديرات عام ( من الناتج احمللي اخلام  % 11إذ على الرغم من متثيله لـ 
 %30مقابل نسب ترتواح ما بني   %4إىل  3 ز، فإن نسبة الدعم الزراعي ال تتجاو )مليار دوالر للقطاع الزراعي 5

يف املغرب وتونس، وستعاين الزراعة اجلزائرية من تبعات االنفتاح السيما   %15إىل  % 12يف أوروبا و  %45إىل 
مع اتباع الدول األوروبية لسياسة محائية مزدوجة مع نظام احلصص املفروضة على احملاصيل املستوردة ونظام الدعم 

  .التعويضي لفائدة املواد الزراعية املصدرة
ربجد مندجمة يف االقتصاد العاملي بالنظر إىل تركيبة التجارة اخلارجية، حيث جتاوزت منذ وإذا علمنا أن اجلزائر تعت      

من الناتج احمللي اخلام، إال أن هذا االندماج حيمل  %48وهي حاليا تقدر بأكثر من  %40نسبة  1962
الر كغالف مايل خمصص مليار دو  2.5تناقضات واختالالت هامة، فاجلزائر تبقى تابعة على املستوى الغذائي مبعدل 

، ويظل النفط باخلصوص )من الصادرات اجلزائرية  %95أكثر من (سنويا وسيادة احملروقات على التجارة اخلارجية 
عرضة لتدابري متييزية، مقابل فرض رسوم كبرية عليها لدى دخوهلا السوق الغربية، السيما الرسوم اخلاصة بالكربون 

ا يف موقع تفاوضي أضعف من . يئةوالرسوم اخلاصة باحلفاظ على الب فاجلزائر ال متلك حاليا وسائل سياستها، كما أ
بالنسبة ) املتعددة األطراف( عدة دول توجد حاليا يف مرحلة متقدمة من املفاوضات، فاملرحلة األوىل من املفاوضات

من، لكن املرحلة الثانية قد تكون للجزائر استغرقت أربع سنوات نتيجة تردد الطرف اجلزائري الذي يبقى رهني عامل الز 
أعقد ولكنها مرتبطة مبدى قدرة املفاوض اجلزائري على افتكاك أكرب املكاسب السيما يف جوانب متصلة باالتفاقات 

  . التجارية الثنائية، وجتنب اخلضوع للممارسات التعسفية والسياسات التجارية التمييزية
  :2اجلزائر مع املنظمة العاملية للتجارة فيما يلي وميكن إمجال أهم أسباب تعثر  مفاوضات    

  .غياب أية اسرتاتيجية تفاوضية واضحة على املدى القصري واملتوسط -     

                                                        
  .9، ص 2000ديسمرب  19-13:اخلرب األسبوعي  1
  .11، ض 2002مارس  31-25:اخلرب األسبوعي  2
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 .عدم ختويل املفاوض اجلزائري صالحيات كبرية وتضييق مساحات التفاوض وهوامش احلركة لديه -   
عطيات املقدمة السيما اإلحصائية منها، فاملالحظ أن تغري عدم حتديد أية رزنامة وبرنامج واضح، وعدم دقة امل -    

نتيجة  ةاحلكومات وتعاقب القوانني وتضارب املعطيات املقدمة من قبل كل هيئة جزائرية أفقد امللف اجلزائري املصداقي
  . عدم اإلستقرار املؤسسايت والتشريعي وعدم حتديد خيارات اقتصادية واضحة ودقيقة

ز ما سبق ذكره وتسريع انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة، يرى وزير التجارة احلايل بأن اجلزائر  جتاو -وبغية       
  :جمربة على اعتماد إسرتاتيجية جديدة يف التفاوض من خالل

  .الشروع يف املفاوضات الثنائية مع البلدان املهتمة بانضمام اجلزائر - ا   
تشريعات اجلزائرية لتكون متطابقة مع تلك اليت تقوم عليها منظمة التجارة العاملية اإلسراع يف حتديث وتطوير ال -    

 .للتجارة، وخصوصا إزالة احلواجز اجلمركية
 .خلق سلسلة جديدة من اإلصالحات ودفع  اإلصالحات اليت شرع فيها -     
ماليني  10س مال شركات االسترياد إىل ، املتعلق برفع رأ2002إلغاء اإلجراء الوارد يف قانون املالية لسنة  -     

  .دينار، ألنه يتناقض مع تشريعات املنظمة العاملية للتجارة
  :وميكن تلخيص مسار عالقة اجلزائر باملنظمة العاملية للتجارة وفق اجلدول التايل   
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  يوضح مسار عالقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة :)18( جدول رقم 
  

 لموضوعا التاريخ الرقم
 تقدمي طلب االنضمام للجات  1987جوان  03 01
 من األوروغواي  DELGASTROتأسيس فريق عمل لالنضمام للجات برئاسة   1987جوان  17 02

  1996جويلية  11 03
  2001أوت  24
 2002أكتوبر  17

( إرسال مذكرة  ألمانة املنظمة حول نظام التجارة اخلارجية والنظام التشريعي يف اجلزائر             
 )واملعدلة املذكرة األصلية

  1997جويلية  14 04
 2003فيفري  10

 سؤال 208سؤال، والثانية  500اإلجابة على األسئلة املطروحة، األوىل  

  1998أبريل  23 05
  2002فيفري  8–7

  2002ماي  06
   2002نوفمرب  12-14
 2003ماي  20

 اجتماع فرق العمل ، اجلولة األوىل، والثانية، والثالثة ، والرابعة، واخلامس 

 األسئلة واألجوبة اإلضافية -ا   06

  1998جانفي  30
 2002أبريل  08

 معاجلة موضوع القطاع الفالحي -ب

  1998فيفري  04
  2002أبريل  08
 2002أبريل  22

  معاجلة موضوع قطاع اخلدمات -ج

  2001ديسمرب  11
  2002 أبريل 22
 2003مارس  07

   SPS/OTC -د 

  ADPICمعاجلة موضوع حقوق امللكية الفكرية،  -ه   2002أبريل  22
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  2001أوت  22
  2002أبريل  22
 2002أكتوبر  11

 خمطط العمل املتعلق بالنظام التشريعي -و  

  
  ) 18(تابع الجدول رقم 

  
 الموضوع التاريخ الرقم
  :املفاوضات حول السلع  2002مارس  08 07

 العرض اجلمركي -أ  
 مشروع قائمة االلتزامات اخلاصة بالسلع -ب   2002مارس  08

  2002مارس  08 08
 2002مارس  22

  :املفاوضات حول اخلدمات 
 العرض حول اخلدمات -أ 

 مشروع قائمة االلتزامات املتعلقة باخلدمات -ب -
 ملخص أعمال فرق العمل اخلاصة بانضمام اجلزائر - 09
 رير فريق العملمشروع تق - 10

Source: http:// www.wto.org/french/thewto_f/a1_algerie_f.htm Le: 03/06/2003 
 

   اآلثار المتوقعة لتحرير الخدمات المالية على القطاع المالي الجزائري: الفرع الثاني
القطاع املايل يف اجلزائر حديث النشأة نسبيا فقد ظهر إىل الوجود مع حصول اجلزائر على استقالهلا ، وعرف  يعترب   

دف  ا واليت كانت غالبا يف إطار جهود اإلصالح الشامل  تطورات هامة خالل حمطات اإلصالح املختلفة اليت مر 
للقطاع املايل اجلزائري فإنه من املتوقع أن يرتتب عىب حترير من الوضعية احلالية  االتحول إىل اقتصاد السوق ، وانطالق

  :جتارة اخلدمات جمموعة من اآلثار سنحاول عرضها كما يلي 
  
  : على الجهاز المصرفي الجزائري تفاقيةاآلثار المحتملة لإل -1    

بنوك القطاع اخلاص، فمازالت  اأم، موميري واقع اجلهاز املصريف اجلزائري إىل السيطرة شبه التامة للقطاع العشي    
ال أمامهاو البنوك األجنبية  ، يف حنيفتية ابنوك  128يف مادته  90/10القانون  من خالل (بالرغم من فتح ا

و مؤسسة أشروط تأسس البنك  01-93كما حدد القانون   ،قامة مكاتب مستقلة للبنوك األجنبيةالذي  مسح بإ
 ألن ،تنافس القطاع العمومي لكي ،جد حمدودةتها ن مشاركفإ )ملؤسسة املاليةو اأمالية والقانون األساسي للبنك 

   .املستثمرين األجانب ال ميكنهم التعامل مع نظام مصريف عدمي الفعالية
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   والرمليار د 15حوايل أي  ،مليار دينار 1274إن الوضعية احلالية للبنوك اجلزائرية املثقلة بالديون واملقدرة بـ      
ال تسمح بالدخول يف جمال املنافسة نظرا لعدم  ،)ستحقات البنوك على املؤسسات العمومية بشكل خاص وهي م(

واملتعلقة بكفاية رأس املال ،و الرقابة املصرفية، وهي تعاين من مجود  1997عام  ةزل املعدلابنود اتفاقية بإلتزامها ب
اشبكة اخلدمات املصرفية التقليدية  اليت تقدمها     .1التنظيم والتسيري ا من ال متلك مستوى فعاال وكافي ، كما ا

النظام  سيعاين ،القطاع املصريف العمومي سائدا ىبقيطاملا سو ويف ضوء واقع وطبيعة اجلهاز املصريف اجلزائري      
بنوك على ال لغاتساختالف يف الرأي حول انعكاسات اتفاقية ا ، وهناكاملصريف يف جممله من االحنرافات الوظيفية

  :ا املصرفيةنعلىذلك نتوقع اآلثار التالية على منظومت ،اجلزائرية
  

  :اجلزائرية املصرفية ةنظوماملاآلثار التالية على  أصحاب النظرة التشاؤمية  توقعي:اآلثار السلبية المحتملة. 1.1   
 البنوكغري املتكافئة مع  يف اخلدمات املصرفية سوف يؤدي إىل خلق نوع من املنافسة التعاملإن حترير .أ       

ا و  عضالتو  نظرا تها األجنبية يف الوقت الذي ال تزال فيه البنوك اجلزائرية غري مهيأة ملواجه رؤوس  اخنفاضخدما
، وهذا ما قد يؤدى إىل األجنبية اليت تسيطر على األسواق املالية العاملية باملصارفأموهلا وحمدودية أحجامها باملقارنة 

  .وحدات املصرفية من السوق املصرفية احملليةخروج بعض ال
 وفقااألجنبية يف البلدان النامية ومنها اجلزائر سوف ميكنها من حتريك األموال  البنوكإن تواجد .ب 

ا األم، وتعيد  إىلالنقد األجنيب املتاح لدى البلدان النامية  توجهجيعلها   ما وهذا ،ملصلحتها بلدا
  ).أنشطة املضاربة على سبيل املثال  يف( تخدمه يف غري متويل االستثمار تصديره إىل أي مكان او تس

اخلدمات املصرفية مبا يعنيه من إتاحة الفرصة للبنوك األجنبية لتقدمي  يفإن حترير التجارة الدولية .ج    
ا يف  لى البنوك األجنبية ع سياسات اتاحمللية قد يؤدي إىل حدوث خسائر تنشأ من تأثري  السوقخدما

الضارة،  املنافسةوجود أشكال من  عند وذلك السياسات الكلية للدولة، وبالتايل على سياسات التنمية 
ذا  على النقد  الرقابة: مثل التحريروهناك جماالت رئيسية يف السياسة االقتصادية ميكن أن تتأثر 

جة حادة أو يلغي دعم هلذا التحرير أن يقلل بدر  ميكنكذلك   ،والسياسة النقدية وتخصيص اإلئتمان
ويضر بذلك بعملية اإلستخدام املصريف لتحقيق اهداف التنمية  الوطنيةمن املؤسسات  ناشئةالصناعات ال

  .2يف البلدان النامية
 وإجنازمصرفية ماهرة ومؤهلة وقادرة على كسب العميل  فاءاتاخلدمات املصرفية توافر ك حترير يتطلب.د 

البنوك احمللية، وخاصة  يفقل وقت ممكن، وهو ما ال يتوافر بالقدر الكايف العمل بأكرب كفاءة ممكنة يف أ
                                                        

  37 - 36 ،مرجع سابق،ص حممد زيدان 1
  .املصدر نفسه  2



اآلثار المحتملة لتطبيق اتفاقية تحريرتجارة الخدمات المالية على االقتصاديات العربية وآليات تأهيل القدرات التنافسية للقطاع :الفصل الثالث
 المالي العربي و الجزائري

  
  

  168

مقدم اخلدمة واتساع الفروع على  اقرتابأنه يف ظل حترير جتارة اخلدمات املصرفية تزداد احتماالت 
  .احمللية والبنوك األجنبية البنوكمستوى العامل واتساع املنافسة بني كل من 

  
املصريف لفرتة من الزمن يف ضوء خربة البنوك األجنبية نسبيا يف هذه  العملاحلديثة  يف  سوق األدوات احتكار.ه   

ال؛ واألنشطة،   علىقدرة البنوك اجلزائرية  عفعالوة على ض ضعف القدرة التنافسية للبنوك املصرفية يف هذا ا
   .االقتصادية القومية األهدافو  خفض تكلفة اخلدمات املصرفية، حيث يرتبط ذلك إىل حد كبري بالسياسة النقدية

  
فتح بنوك هلا يف اخلارج مما يقلل من اإلستفادة املتبادلة من حترير التجارة يف  علىقدرة البنوك اجلزائرية  ضعف.و    

،تسمح مشرتكة عربيةخلق سوق مصرفية  دفوقد يأيت التكامل املصريف العريب كأحد احللول املطروحة  اخلدمات،
  .املصريف يف دفع عجلة التنمية االقتصادية اجلهازباسرتاتيجية استخدام  راالضرابتجنب 

  
   :اآلثار اإليجابية المحتملة.2.1     
  :نوردها كما يلي إجيابيةميكن ان يرتك التزام اجلزائر بتطبيق اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية آثار      

يف أسواق الدول األخرى، ال يعين بالضرورة غزو  طهانشاالسماح للبنوك األجنبية مبمارسة  إن.أ     
 وتنافسيةمبيزة نسبية  تتمتع احمللية ا، ذلك ان البنوك واملؤسسات املصرفية  واإلضراراألجانب هلذه األسواق 

ا على او  هامة، سواء من حيث معرفة السوق  العمالة الرخيصة تشغيلحتياجات العمالء، وكذلك بقدر
معظم األحيان يرتتب على منافسة البنوك األجنبية حدوث حتسن كبري يف  ويف ، نسبيةميزة  ما مينحها وهذا

  .1للضياع احمللية املصرفية دون تعرض البنوك اخلدمةمستوى 
األعضاء يف  الدولواحلصول على تسريات وتسهيالت مماثلة يف  باملثلإمكانية االستفادة من املعاملة  .ب   

حترير اخلدمات املالية عامليا من آثار  علىالبنوك، كما ميكنها االستفادة مبا يرتتب  ات يف قطاعلغاتفاقية ا
  :إجيابية عديدة منها على سبيل املثال 

اإلتفاقية  فهذه –مبا فيها تأسيس فروع  -البلدان املتقدمة أسواقزيادة فرصة نفاذ اخلدمات املصرفية إىل  -     
البنوك املركزية يف تلك الدول لتقليل وجود البنوك  تفرضها اليتالقيود   من حتدووفقا ملبدأ املعاملة الوطنية  

  . اجلزائريمام اجلهاز املصريف  أمكسبا كبريا  ميثلما  وهذا األجنبية،

                                                        
  .139، مرجع سابق ص  البنوك واقتصادياتالعولمة املطلب عبد احلميد ،  عبد 1
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ا املصرفية بصورة جذرية يف ظل اعتبارات املنافسة مع  حتفيز -  ،األجنبية الفروعالبنوك على حتسني خدما
املنخفضة من املنافسة، إىل تقليل  للمستوياتلى إنشاء البنوك األجنبية يؤدي نتيجة حيث أن فرض القيود ع

  .للدولة املايلالتحديث وضعف كفاءة املؤسسات يف القطاع 
الال نقل - ، وهذا ما قد يسمح  1 تكنولوجيا املصرفية، مبا ميكن من مواكبة التطورات العاملية يف هذا ا

ية ، وتطوير نظم و أساليب العمل يف جمال اخلدمات املصرفية واملالية، بتنويع وتطوير األدوات املصرف
 .وتقدمي أدوات تقنية مستحدثة وتطبيق أساليب احملاسبة الدولية اخلدمية

حتسني املناخ الذي تعمل فيه البنوك وتطوير النظم اإلشرافية والرقابية، يف ضوء اإلحتكاك والتواجد .ج     
الرقابية على البنوك لضمان السالمة املصرفية وهو ما يزيد القدرة على مواجهة العوملة األجنيب، ودعم األساليب 

  .2املالية
  
سيؤدي إىل ختفيض تكاليف اخلدمة املصرفية  مفتوحةإن ارتفاع حدة املنافسة يف ظل سوق مصرفية .د     

اجلهاز املصريف واإلسراع  ةوسيتبع ذلك برفع كفاء ،باستمرار وتطويرهاوحتسني مستوى جودة تلك اخلدمات 
  .3مع التطورات العاملية وحماولة الوصول إىل مستويات العاملية متاشيايف إعادة هيكلته 

  
  :مين الجزائريأاآلثار المحتملة لالتفاقية على قطاع الت –2
  

رحلة جديدة من قطاع التأمني اجلزائري م واالحتكار بدأ احلمايةسنوات من اجلمود والتطور البطيء بسبب  بعد       
 االصالحفقد بدأت الدولة يف عملية . باملنافسة والتحديات  متيزملراحل مستقبلية  واالستعدادالنمو واالنفتاح 
ذلك إجيابيا على قطاع  وانعكسء صيغة االستقاللية على الشركات احلكومية عطاوقررت إ 1989االقتصادي سنة 

 حكرا يعدأول عملية إصالح حقيقية ، فلم   القطاعشهد هذا حيث  ،1995 سنةالتأمني ،وإن بقي حمتكرا حىت 
  .على الدولة وبات بإمكان القطاع اخلاص االستثمار يف شركات جديدة

شركات حكومية متخصصة  3واع التأمني ،إىل جانب أنكل   متارسشركات تابعة للحكومة  4يف السوق حاليا  وجند  
ة يف رأس نيخلاص اجلزائري باستثناء واحدة فقط تساهم جمموعة حبريتابعة للقطاع ا شركات 4قطاع الوانضمت  إىل 

  .4بنسبة عالية ماهلا
                                                        

  .91،ص)1995،أكتوبر  439و440العددان (املعاصرة مصر جملة،"حترير التجارة يف اخلدمات املالية على القطاع املصريف أثر"  ، معتوق حممد  سهري 1
  .143، مرجع سابق، ص العوملة وإقتصاديلت البنوكعبد احلميد، عبد املطلب   2
  .38 ، 37زيدان، مرجع سابق ، ص  حممد 3
  .90ص  مرجع سابق،  ،274العدد   واألعمال،االقتصاد  جملة4 
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اآلثار على قطاع التأمني اجلزائري تكمن فيما  من املالية جمموعة اخلدماتاملتوقع أن ترتك اتفاقية حترير جتارة  ومن     
  :يلي

اجلزائرية سيؤدي إىل خلق وفرة تأمينة، فحجم  التأمنيإن دخول شركات التأمني األجنبية إىل سوق  - 2-1    
 طرةالسيباملقارنة مع بقية البلدان العربية األخرى، والشك أن هذه الوفرة ستجعل  صغريالسوق التأمينية يف اجلزائر 

املنخفضة، وهذه الشروط غري  التكلفةيف السوق التأمينية للشركات اليت تقدم اخلدمات ذات اجلودة الرفيعة وذات 
ا  حتضعفرة بالنسبة لشركات التأمني اجلزائرية اليت متو  لرقابة الدولة املباشرة حىت يف حتديدها لتسعرية خدما

  .املتنوعة
  
 بةللسوق احمللية إىل الرفع من حجم األقساط املكتت األجنبيةمن املتوقع أن يؤدي دخول شركات التأمني -2-2

 األجنبيةلخدمات  اليت ستقدمها فروع الشركات الرفيع ل توىساملوهذا راجع إىل أن  املؤمنة،ملختلف الشرائح 
ا تفوق مستوى الثقة بالشركات  األجنبيةاحملرتفة يف جمال التأمني، عالوة على أن الثقة باملنتجات التأمينية  وبشركا

  .التأمينية اجلزائرية
  
ارية طويلة املدى، وإعادة انتشارها وتوفري املوارد االدخ جتميعتعترب شركات التأمني مؤسسات مالية هدفها -2-3

 مناخيساهم إىل حد بعيد يف رفع مستوى التنمية احمللية، لكن التوقعات تشري إىل أن  وهذايف السوق احمللية ، 
استثمار اقساطها  إلعادةاالستثمار يف اجلزائر لن يشكل عامل جذب بالنسبة لشركات التأمني األجنبية 

ا ستحول ي توقع استثمارها يف جماالت حتقق العائد امل لتعيدهذه املوارد خارج نطاق الدولة  املرتاكمة، والشك أ
  .التكلفة

  
وعليه فإن فروع هذه الشركات ونفاذها إىل السوق  أجنبية،م عمليات إعادة التأمني لدى شركات عادة ماتت-4- 2 

  .ضطرد الذي حيدث اآلن يف اجلزائراالستثمار يف الداخل بدال من التسرب امل فرصالوطنية، مبا ميكن من زيادة 
  
  .مما يتيح للمواطنني تلبية خمتلف احتياجتها التأمينية الشركات،تنويع وتطوير اخلدمات التأمينية اليت تقدمها  -5- 2
      

  :اآلثار المتوقعة لالتفاقية على السوق المالية الجزائرية - 3 
رت بورصة اجلزائر بالعديد من املراحل وعرفت العديد من القيم املنقولة، م شركةأي سنة إنشاء  1992 منذ    

 13فتحت يف لالكتتاب،ري املؤسسات املرشحة ضوبعد تأخري فتحها لعدة مرات بسبب عدم إكتمال حت املشاكل،
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بقيمة إمسية إمجالية ( سند  11500 عددهاألول مرة، وباإلضافة إىل سندات سونطراك البالغ  1999سبتمرب 
  : شركات هي 3اجلزائر أسهم  بورصةتتداول حاليا يف ) ري دينارمالي 5تقدر بـ 

  .دينار للسهم الواحد 1000بـ  تقدرمليون سهم لإلكتتاب العام بقيمةإمسية 1سطيف الذي طرح  رياض -
  .للسهم دينار 250مليون سهم بقيمة إمسية تقدر بـ  2صيدال الذي طرح  جممع -
  .دينار للسهم 250إمسية تقدر بـ  مليون سهم بقيمة 1.2األوراسي وطرحت  مؤسسة -
رأمساهلا لالستثمار اخلاص، وذلك ألن القانون  من %20الثالثة على  املسامهةختلت كل من الشركات   ولقد 

هلذه الشركات هي  اإلمجاليةإن الرمسلة . تلك النسبة على األقل حىت تتمكن من الدخول إىل البورصة عليهاحيتم 
  .1 %20مليون دوالر، أي  58فهو  للجمهور، أما اجلزء املتخلي عليه مليون دوالر أمريكي 290.33

اية التسعينات التزال  ومنذ    مليون دوالر، وهو مستوى حجم  120القيم املنقولة حبيسة  بورصةإنشائها يف 
 وهي ا، وإقتصار املشاركة فيها على ثالث مؤسسات وطنية عمومية سابقة الذكر، املتداولاألسهم والسندات 

 50التداول فيها بلغ  حجم، وباملقارنة مع بورصة مجهورية جنوب إفريقيا احلديثة النشأة جند متدهورةيف حال 
ما أكثر من  يتمليار دوالر، أما بورص   .مؤسسة يف كل منهما ما بني كبرية وصغرية 50تونس واملغرب يتوجد 

أجزاء النظام املايل  خمتلف ىبشكل جلي عل ؤثرات املالية سيبتنفيذ إتفاقية حترير جتارة اخلدم اجلزائرإلتزام  إن   
االتفاقية اآلثار التالية على سوق األوراق املالية  قختل أنق املالية، فمن املتوقع ااجلزائري، مبا يف ذلك سوق األور 

  :اجلزائري، منها
طرح  علىن تقبل املؤسسات األجنبية أ املستبعد  منظرا للوضعية املرتدية للسوق املالية اجلزائرية، فإنه ن-3-1   

  للقيم املتداولة املستمرأوراق مالية يف السوق املالية اجلزائرية، خاصة وهي تعاين من االخنفاض 
من  توفر  معلى الرغو ، 1999اجلزائرية حديثة النشأة نوعا ما فقد مت افتتاحها سنة  املاليةتعد السوق - 3-2    

العام يف البورصة مل يتضح بعد، فمن  االستثماريملنظمة للتداول فيها، فإن مالمح املناخ األطر التشريعية و القانونية ا
 املتعلقةاألجنبية بفتح فروع هلا يف اجلزائر لتقدمي أشكال اخلدمات املختلفة  املاليةغري املتوقع أن جتازف املؤسسات 

  .ليةبالسمسرة، وجتارة األوراق املالية، عالوة على تقدمي املشورة املا
ومن وجهة النظر املتفائلة فإن حترير انشطة السواق املالية بالتدرج سوف يعودبالنفع على أسواق املال -3- 3     

الناشئة ،سواءمن حيث تأثري انشطة املال الشركات املالية العاملية،  اليت الميكن حتقيق التنافس معها يف األجل 
بنية لسوق األوراق املالية وتتمتع بتكنلوجيا متطورة، وكفاءة عالية يف القصرينواليت تزاةل أنشطة الزمة لغكتمالة ال

التنظيم واالدارة والتمويل، كماأن السوق املالية اجلزائرية ميكن أن تستفيد منخالل إمكانية احلصول على مجيع 

                                                        
  .110، صابقمرجع س حمفوظ، جبار 1 
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دمة عن طريق نقاط املعلومات اعن أنشطة واساق اخلدمات والقوانني احمللية واالجراءات اليت تنظمها الدول املتق
اعلى أساس جتاري   . 1اإلستعالم،واحلصول على التكنلوجيا املتطورة الالزمة لتطوير كفاءة أنشطة اخلدمات وزياد

  
  
  :المالية على المستوى الكلي  الخدماتاآلثار المحتملة لتطبيق اتفـاقية تجارة  :ثالثالفرع ال 

السياسات القطاع املايل، فإن آثارها ستمتد على مستوى  على سغاتعلى اآلثار اليت سرتكها اتفاقية  عالوة        
ا على املستوى ميزان املدفوعات، السياسات النقدية و املالية   :كا يلي  نوضحها، واليت الكلية، ونعين 

  
  :2أسواق التمويل الدولي وتمتين القواعد الرأسمالية إلىالقدرة على الدخول  تنمية-1               

 8لرفع معدالت كفاية رأس املال إىل  كافيةللمتطلبات واملعايري الدولية اخلاصة بتكوين قواعد رأمسالية   جابةاست     
خالل السنوات القليلة  –منها  املصارفالسيما   –املالية العربية  املؤسساتعلى األقل، فقد بذلت العديد من % 

رأمساهلا  زيادةحمصلة حماوالت هذه املصارف يف جمال  وكانت، ئةرأمسالية ملي قواعداملاضية جهودا حثيثة وجبارة لبناء 
اآلخر            فيما بقي القسم  للمالءة،ومعدالت كفايتها أن متكن القسم األكرب منها من جتاوزاملعدل املطلوب 

ذا القسم تدنت معدالت مال املصارف، علما أن عددا كبريا من طلوبمنها دون املعدل امل ا املستعملة  املالية    ء
، ومما ساهم يف فشل بعض املصارف العربية يف تدعيم قواعدها الرأمسالية % 4 دونإىل املنطقة احلرجة، أي 

  :هي العوامل التالية الكافية واملطلوبة دوليا باملعدالت
  .كبرية من قبل املسامهني  مببالغأن االكتتابات يف رأمساهلا األساسية مل تتم -           
متطورة، مل تتعود بعد على أدوات رأس مال  عربيةذه املصارف نظرا لعدم توافر أسواق رأس مال أن ه -

سندات من الدرجة الثانية وغري مضمونة وأسهم ممتازة او سندات  طرحاملساند املتمثلة بصفة رئيسية يف 
  . و العامأوذلك لالكتتاب اخلاص  أسهم،قابلة للتحويل إىل 

بني بنود املوجودات سواء على  حتويالتعمل  جمالصعوبات عدة يف  ك املصارفتلوقد واجهت  -
يف مصارف ومؤسسات أخرى إىل سندات حكومية أو  املسامهاتصعيد التوظيفات واالستثمارات من 

دين القروض من خالل حتويلها إىل قروض مضمونة بدال من   تحويلال صعيدإىل أرصدة نقدية، أو على 

                                                        
ا على ال"منار علي حمسن مصطفى،  1 مجلة العلوم   ،"دول النامية مع اإلشارة إىل مصراالتفاقية العامة لتجارة اخلدمات وأنعكاسا

لداإلجتماعية   . 608، جامعة الكويت،ص 2003، 03العدد :31،ا
  

  .184، 183عاطف السيد،مرجع سابق، ص   2
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ا غري   أيضاا ما تؤدي مثل هذه املناقالت إىل ختفيض أرباح املصارف، ورمبا أدت إذ غالب مضمونة،كو
  .إىل حتميلها بعض اخلسائر، وهذا ما حصل بالفعل بالنسبة لبعض املصارف العربية

املالية العربية ستكون يف وضع  املؤسسات فإن"  اتلغا"  يةاتفاق  وفقإىل مبدأ حتديد اخلدمات املالية  وبالنظر        
تبعا حلالة املنافسة  ،على مصادر متويل بشروط مناسبة واحلصولثر مالءمة لدخوهلا إىل أسواق التمويل الدويل أك

وهكذا تتمكن . غالبا ما تؤدي إىل اخنفاض يف أسعار الفائدة على االقرتاض واليتالشديدة يف تلك األسواق 
ا لال  املؤسسات مث جتميع حجم ملحوظ  ومنكتتاب العام أو اخلاص، املالية العربية من طرح جزء من أسهمها وسندا

ا الرأمسالية ورفع  ا املالية لتتناسب واملعايري الدولية  معدالتمن األموال يساهم يف تدعيم وتثمني قدر مالء
  .املستحدثة

  
  :  1المالي العربي في الخارج ووضع حد لسياسات التمييز واإلجحاف التواجدتدعيم - 2  
التعامل جعل و عدم التمييز يف املعاملة بني الدول األعضاء  أباخلدمات املالية ملبد ةاخلاص ساتلغا يةاتفاقإقرار  إن      

ضرورة إلغاء التقييدات والعراقيل  علىرتكيز الالدولة األوىل بالرعاية، مع  مبدأعلى أساس  يقوم على  متعدد األطراف
ن يساهم يف تدعيم ومتتني  أمن شأن ذلك  فإن، ملبدأاملعاملة الوطنية وفقا يف وجه حتركات املؤسسات املالية والرأمسالية

  :املايل العريب يف اخلارج وذلك باالستناد إىل النواحي التالية التواجد
انتشارها وتواجدها يف اخلارج من خالل إقامة فروع  تعزيزمكان املؤسسات املالية العربية إأصبح ب -        

من التواجد املصريف العريب %  60اليت تستوعب حنو  أسواق االحتاد األوريب يفء هلا أو شركات تابعة، سوا
  .يف أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتيتية وأاخلارجي 
يف بعض دول  واملصرفيةمن السياسات التمييزية واالجحافية اليت تطبقها السلطات النقدية  احلد  -           

علما أن  ،ضيهااالعربية العاملة على أر  املاليةيكا، حبق فروع بعض املؤسسات العامل  ال سيما يف أوربا وأمر 
ترتاوح بني إخراج هذه الفروع بإجراءات ال تطبق على  متنوعةهذه السياسات تشتمل على مضايقات 

  .والتصفية اإلقفالو إرغامها على أغريها، 
ناحية جتميد األصول لبعض يف ارج ، السيما يف اخل العريباحلد من املضايقات اليت تلحق باملال -         

  .الليبية على سبيل املثال للمصارفاملصارف العربية كما حدث 
املؤسسات املالية العربية يف األسواق اخلارجية، فإنه من  بهاسستكتإىل احلرية املتزايدة اليت  اواستناد -

جزء من األموال العربية يف اخلارج مع املؤسسات احمللية إىل استقطاب  وبالتعاونن تبادر، أاملتوقع 
  .تدويره إىل داخل الوطن العريب للمسامهة يف عملية إمنائه االقتصادي وإعادة

                                                        
  .263عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  1
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  :إنشاء نقاط تجارة كوحدات معلوماتية -3       
ا اتفاق  تعترب        من  حيث ،" اتلغا" فكرة إنشاء نقاط جتارة إحدى أهم األفكار العملية اليت جاء 

ن هذه أاملالية والتجارية العربية، ذلك  املؤسساتإجيابية على منو وتطور  ان يكون هلذه النقاط آثار أاملتوقع 
املعلومات املتوفرة عن إمكانيات التصدير واالسترياد يف بلد معني  كافةالنقاط متثل وحدات معلوماتية تغطي  

يف  الكبريةعملية هلذه النقاط فعاليتها وقد أثبتت التجارب ال ، واملواصفات والتسهيالت الدفعمع إجراءات 
التصدير واالسترياد  يةامكان عنتسهيل التبادل التجاري واملايل من خالل توسيع قاعدة املعلومات املتوفرة 

ا تشمل  دورويكمن  ، واملدفوعات املالية فيما بني الدول املختلفة نقاط التجارة من الناحية املالية يف كو
املؤسسات املالية على توفري خدمة واسعة من اخلدمات املالية لعمالء تلك  قدرةهل لتعزيز القناة األهم واألس

حصري، للمؤسسات املالية الوطنية  بشكل غريتلعب نقاط التجارة دور الوسيط على أساس  وهكذاالنقاط، 
ن أوجدير بالذكر  ،1ليةاحملكن توفريها بسهولة يف أسواق املال مياليت تقوم بتوفري خدمات مالية ال  واألجنبية

فعلى املستوى القطري، تعمل مصر واململكة  الصدد،قطريا إقليميا يف املنطقة العربية يف هذا  اهناك نشاط
ا التجارية مع بقية دول العامل،وعلى  التجارةالعربية السعودية على تأسيس نقاط  فيها لتسهيل معامال

ضمن برنامج متويل التجارة العربية يف صندوق النقد  التجاريةتأسيس شبكة للمعلومات  مت  اإلقليمياملستوى 
  .2ص بتوفري املعلومات التجارية البينيةتفيما خي املنطقةالعريب يهدف إىل خدمة 

  
  :  3التأثير على السياسات النقدية المحلية -4    
ا التابعة إىل األسواق املالية املصارفدخول فروع  إن        من  متحررالعربية وعملها يف حميط  األجنبية أو شركا

قد يكون له أثر سليب على السياسات  ،نواعها ، ومنفتح على اخلارج إىل أقصى احلدود أالقيود املالية على اختالف 
ن السياسات االئتمانية واالستثمارية هلذه الفروع أذلك . العربية النقديةالنقدية واالئتمانية اليت تنتهجها السلطات 

برسم السياسات  تقومهي من صنع املؤسسات املصرفية واملالية األم املتواجدة خارج البالد واليت  التابعة شركاتالو 
ا وليس البلدان املضيفة، واحلال ان هذه  قد تكون توسيعية، مبعىن ان الفروع  السياساتالعامة وفق أهداف بلدا

ا الستثمارها عالية من موجو  نسباقد ختصص  –األجنبية  -والشركات التابعة و إقراضها لقطاعات اقتصادية أدا
 التضخميةال يتماشى مع أهداف السياسات الوطنية اليت قد ترمي مثال إىل ضبط حدة الضغوط  الذيعربية، األمر 
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االستثمارية التوسعية لتصبح أداة  وأوبذلك تتحول هذه السياسات االئتمانية  ،يف البالد عرب تقييد التوسع النقدي
ن الفروع أن تلك السياسات قد تكون انكماشية مبعىن أكما   ،املنشودةج املزيد من التضخم وعرقلة عملية التنمية إلنتا 

وتفضل بدل ذلك  جماالته،و االستثمار يف أاالقتصاد احمللي  اقراضالتابعة األجنبية قد حتجم عن  الشركاتاملصرفية أو 
ا إىل اخلارج الستثماره  رحبية أعلى أو جدوى أفضل، وهنا تتحول تلك  ذاتيف جماالت توجيه جزء من موجودا

لزيادة حدة هروب الرأمسالية العربية إىل اخلارج ، مما حيرم خططا األعمال  وسيلةالفروع و الشركات التابعة لتصبح 
يل النشاط املوارد لتفع هلذهمن هذه املوارد املالية، علما أن الدول العربية هي حاليا يف أمس احلاجة  والتنمية

ا   .االقتصادي يف اقتصاديا
األثر التحفيزي أو العكسي على امليزان الرأمسايل، مبعىن هل  إستشرافيبقى يف أثر حترير اخلدمات املالية   -5   

 إىلاألموال   رؤوسوشركات التأمني وإعادة التأمني األجنبية إىل أسواق الدول النامية، إنتقال  البنوكيؤدي نفاذ 
  :ب واقعيةر اإلجابة على هذا السؤال مرهونة بعدد من العوامل إستنادا لتجا وتظلأو اخلارج؟ الداخل، 

بطها األدبيات احلديثة بالقدرة على ر اليت ت األجلالقصرية  باألموالويتعلق األمر   الساخنة،على رؤوس األمول  -    
 هوامشدمات املالية من عدمه، وإمنا احملدد يقع يف الجيد جماله يف حتديد اخل األموال،اإلنتقال، فإن حمدد إنتقال هذه 

حتديد اخلدمات املالية يسهل  أنالفروق بني معدالت الفائدة، وحتركات أسعار الصرف، وهي عوامل املضاربة، إال 
التحويالت والصفقات يف إطار مشروع، ومن مث فإن املتوقع  وإجراءحركة رؤوس األموال عرب منافذ البنوك املختلفة، 

 جتعلاالستثمار، أن اإلجتاه سوف يكون للخارج، ذلك أن متغريات االقتصاد النامي لن  منبالنسبة هلذا النوع 
  .واملرحبةاملضاربة على أسعار الفائدة أوجتارة العمالت يف الداخل بالعملية اجلاذبة 

ا على غريمستوى اإلستثمارات  على         مستوى األدبيات االقتصادية قدميا  املالية أو الطويلة األجل، فإن حمددا
ا تتلخص يف املقارنة بني التكلفة وال وحديثا بني سعر الفائدة والكفاءة احلدية  الكينزيةائد املتوقع، أو بالصورة عتبني أ

والتنافس بني البنوك الوطنية واألجنبية سوف يعمل على حتريك سعر  املاليةلالستثمار، وبالتايل فإن حترير اخلدمات 
درجة الوفرة النسبية لرؤوس األموال، ويبقى للسياسات  بالفعلاملستوى احلقيقي، والذي يعكس  عند  الفائدة

 احملليةاجلاد واالجيايب يف الكفاءة احلدية لرؤوس األموال، حبيث ميكن جذب املدخرات  التأثرياالقتصادية احمللية 
املستثمرين، ومن مث فإن عملية حترير  فئةار املباشر أو إقراض واألجنبية عرب املؤسسات املالية املختلفة إىل االستثم

إنتقاالت رؤوس األموال، وبالتايل على تيسري التحويالت بني  تسهيلفقط على جمرد  هاخلدمات املالية يقتصر تأثري 
  .أن تؤثر على الكفاءة احلدية لالستثمار دونالداخل واخلارج 

بإعتبار أن  األجنبيةدفق رؤوس األموال تزيادة و حترير اخلدمات املالية  بنيط الرؤى اليت ترب هناكفإن  ،ذلك ومع    
وكذلك لشركات إعادة التأمني، وهي جهات  اجلنسيات،هذا التحرير يرتتب عليه إنشاء فروع للبنوك العمالقة متعددة 

 تواجدت يف إقليم اإلستثمار السيولة حتتاج بالفعل إىل إستثماره وإدارته مىت منذات مالءة مالية ولديها فائض ضخم 
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تم مثل هذه الشركات باالستثمار املباشر يف الدول النامية دون اإلقراض  ذاته، أو على األقل اإلستثمار يف ( حيث 
  .1) مشروعات مشرتكة يكون هلا غلبة اإلدارة
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