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ة لتأهيل القطاع المالي و االرتقاء        ياآلليات التنظيمية و المؤسس    : المبحث الثاني 

 . بقدراته التنافسية في االقتصاديات العربية
 

إن أهم ما مييز النشـاطات االقتصادية يف الوقت احلاضر هو وقوعها حتت هاجس التنافس على الصعيد                 
خلدمات  من ضرائب مجركية وحصص كمية أخذت بالتالشي ، يف           اب السلع و ا   يسالنملي، فاحلواجز التقليدية    االع

 جدد على   سنيوقت ازداد التركيز فيه على احلواجز التقنـية املتعلقة مبعايري اجلودة والبيئة، مما أدى إىل بروز مناف                
ن  أ مل،من خالل متابعة حاالت كثيـرة يف أحناء شىت من العا          درجة عالية من املهارة والقوة، كذلك فإنه يالحظ       

مل تعد تتمتع باألمهية اليت     ،املصادر التقليدية للمنافسة، كامليزة النسبية املتمثلة باملوارد و اهلبات الطبيعية املتاحة           
 ةكانت التقديرات السابقة تضفيها عليها كأداة لتطوير اقتصاد تنافسي قوي، وبدأ االهتمام يتجه حنو منوذج امليز                

 . للتنميةالتنافسية كنموذج استرشادي بديل
 يها فرض عل  ،إن إدراك الدول العربية للعواقب الوخيمة اليت قد خيلفها تطبيق اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية                 

توفري جمموعة من اآلليات التنظيمية واملؤسسة لتأهيل القطاع املايل العريب واالرتقاء بقدراته التنافسية، وميكن عرض               
 :  يليهذه اآلليات واإلجراءات كما

 مفهوم التنافسية وعوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي  :   المطلب األول
 مفهوم التنافسية:      الفرع األول

خيتلف مفهوم التنافسية باختالف حمل احلديث فيها إذا كان شركة، أو قطاع، أو دولة، حيث ميكن                   
قدرة على تزويد املستهلك مبنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة          تعريف التنافسية على صعيد املنشأة بأهنا ال       

وفعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية، مما يعين جناحا مستمرا هلذه الشركة على الصعيد العاملي يف ظل                   
ت  أما فيما يتعلق بالتنافسية على صعيد قطاع فهي تعين قدرة شركا            ،غياب الدعم واحلماية من قبل  احلكومة      

قطاع معني يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم و احلماية                      
 .    1 وتعرف تنافسية الدولة ككل بقدرة البلد على حتقيق معدل مرتفع ومستمر ملستوى دخل أفرادها،احلكومية

ة مركزه التنافسي يف سوق التجارة الدولية       ين القدرة التنافسية لالقتصاد القومي يف األسواق الدولي       تعوال  
 و التكتالت   ،فحسب، بل إن قدرة االقتصاد القومي على تطوير هياكله اإلنتاجية واملالية يف مواجهة التطورات              

 .سية لالقتصادفالدولية تعترب مكونا هاما يف القدرة التنا
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 دول النافتا، أحد التحديات اهلامة      ات وماسبقها من سوق أوروبية موحدة  وتكتل       لغولقد مثلت اتفاقية ا   
اليت واجهت اقتصاديات الدول النامية مبا فيها الدول العربية، فقد غريت مالمح النظام االقتصادي العاملي وتركت                

 سياسات إصالح شامل، بتوجيه من      تبين هاإىل واضحة على اقتصاديـات الدول الضعيفة، وهذا ما دفع         اآثار
 .ك الدويلصندوق النقد الدويل والبن

 
  العربي المصرفي عوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع:الفرع الثاني

م الوحدات  حجرغال زال يعاين من كثرة القيود وصعوبة احلركة، وص          ككل  إن اجلهاز املصريف العريب           
ه العائلية أو شبه    ف هياكلها املالية و التمويلية بوجه عام، باإلضافة إىل احلرص على الكيانات شب             ضعاملصرفية، و 

 .سم ما يف كثري من أقطارهاااملغلقة أو املرتبطة بشخص ما أو 
ة يف  صلولكي تتمتع البلدان العربية مبيزة نسبية يف جمال التجارة يف اخلدمات املالية يف ظل التطورات احلا                 

 فإن األمر يتطلب    ،صرفيةالساحة املصرفية الدولية وقيام البنوك األجنبية بتطوير وحتديث ما تقدمه من خدمات م             
هي  حتتاج    هلذا ف  من البنوك العربية الكثري من اجلهد املنظم لزيادة كفاءهتا وزيادة قدرهتا التنافسية يف هذا اجملال، و               

وميكن أن تتم من خالل      ، اآلثار اإلجيابية احملتملة وتقلل اآلثار السلبية إىل أقل درجة ممكنة           تعظمإىل استراتيجية   
 :ليات التاليةالعوامل و اآل

 
 :التحول إىل البنوك الشاملة ذات اخلدمات املتنوعة واملتطورة -1      

ات حيز  غ ذلك أن دخول اتفاقية ال     ،ينبغي خروج البنوك عن دورها التقليدي وحتوهلا إىل البنوك الشاملة          
 وسوف يضع على    ،بنوك العربية فتح بابا جديد للمنافسة أمام ال     يالتطبيق و حترير التجارة يف اخلدمات املالية سوف         

 . لتمارسها استكماال لدورها- املتجددة-عاتق تلك البنوك الكثري من املهام
 تطورا كبريا واتساعا غري مسبوق      - الفترة القادمة  -من املؤكد أن البنوك العربية ال بد من أن تشهد يف                 ف

دم كافة اخلدمات املالية حمليا ودوليا وتطور         تتبع استراتيجية املصرف الشامل الذي يق       ن وإ ،جملاالت نشاطها 
    .1خدماهتا حىت تستطيع حتقيق إجناز ملموس يف جمال العمل املصريف 

 : 2ويرجع انتشار فكرة العمل املصريف الشامل إىل أسباب عديدة يأيت يف مقدمتها ما يلي       
 الذي حدث   التضخملى مواردها ونتيجة ملعامل     أدى ارتفاع سعر الفائدة املتغري الذي حتصل به البنوك ع          - أ    

 نتيجة منو   ا،يف السبعينيات مع الثبات النسيب ألسعار اإلقراض إىل ضرورة أن تسعى البنوك إىل تنويع استخداماهت               
 أدى ظهور   ، كما  احلصول على بدائل أخرى لإلقراض من غري البنوك         ، وإمكانية السوق النقدي بدرجة كبرية     
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ت و األدوات املالية يف سوق رأس املال على النحو الذي جعلها منافسا قويا للبنوك إىل ضرورة                 كثري من املستحدثا  
 .تطوير أنشطة البنوك وإجبارها على االخنراط يف أنشطة األوراق املالية

لي  سيادة االجتاه لرفع القيود اليت كانت حترم على البنوك اخلروج عن نطاق ختصصاهتا على املستويني احمل                -ب     
 وبالتايل استغلت البنوك مناخ احلرية اجلديد وتسارعت يف توسيع          ،والعاملي وذلك على النحو السابق اإلشارة إليه      

 .طاق أنشطتها قدرما تستطيعن
     
تحقيق ذلك من خالل زيادة عمليات االندماج املصريف لنصل إىل          ي و : تقوية قاعدة رأمسال البنوك العربية     -2    

 . املصرفية جيعلها قادرة على املنافسة بكفاءةحجم كبري للوحدات
 املشترك يف خطوة    ايت واضحني حنو طريق العمل املؤسس     ببطء، وحبذر وقد بدأت املصارف العربية ختطو       

ن القطاع املصريف العريب  والقيمني عليه من         أ خصوصا و  ،لتوسع و االنتشار مستقبال   لعلى ما يبدو أهنا قابلة      
من جراء التحول احلاصل يف قطاع اخلدمات التحديات  يشعرون خبطورة وحجم ا بدأومسامهني ومصارف مركزية

مما بات يفرض على     من جهة أخرى،     " قرية صغرية "القادمة اليت ستجعل من العامل      " العوملة"املالية من جهة أو     
 .القوى املصرفية العربية البحث عن أفضل اخليارات املتاحة ملواجهة التحدي املقبل

 : 1ترتكز أهم مربرات الدمج املصريف يف الوطن العريب كما يليو    
 عزدحام الكثري من االقتصاديات العربية بعدد كبري من املؤسسات املصرفية ال تنسجم م            ا بروز ظاهرة    -أ 

يف عدد قليل من املصارف إذ      املصرفية ترتكز   لب العمليات   غ أ فإن  يف نفس الوقت    ،حجم هذه االقتصاديات    
 حوايل  من ودائعه وعلى     % 62,4 على حوايل  من املصارف العاملة يف الوطن العريب        % 13,5و  تستحوذ حن 

ات وذلك وفقا آلخر بيان متاح، ويعكس هذا الوضع ضآلة حصة العديد من             فيل من القروض و التس    % 53,50
 التكنولوجيا،  ا على حتسني مستويات اخلدمة وتطوير األداء وإدخال        هتاملصارف العربية من السوق وضعف قدر     

أو مواكبة مستحدثات العمل املصريف سواء كان           األفكار املصرفية املتطورة     ينوبصورة أدق عدم القدرة على تب     
 .ذلك مهنيا أو تكنولوجيا وبالتايل التأثري السليب على إمكانيات انتشارها اجلغرايف و املنافسة

 وحجم أعماهلا على املستوى العاملي إذ مل        يةالتمويل هياكلها   عواضت صغر حجم املصارف العربية و     -ب 
تها حبجم  ن مراكزها التنافسية عند مقار     ضعف  األمر الذين يعكس     ر، مليار دوال  595 عن   جمتمهةتزد أصوهلا   

 أول بنك   ، وهو ) مليار دوالر  352( اإلجنليزي   )HSBC HOLDINGS (أصول البنوك العامليةمثل بنك   
(  أو البنك    1996 لعام   Bankerمستوى العامل و الواردة يف جملة       على مستوى قائمة أكرب ألف بنك على        

Credit agricde(  الفرنسي)تعد رأمسال أي بنك عريب     يالثاين يف نفس القائمة ، كما مل        )  مليار دوالر  286
 من املصارف العربية املشاركة يف تلك القائمة كل على          % 66 مليار دوالر، كذلك بلغ رأس مال حنو         2 سقف
 . مليار دوالر0,5و حدة حن
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ها هذه العمليات، سواء    تتيحوتأيت عمليات الدمج يف القطاع املصريف العريب يف إطار الفوائد و الفرص اليت                     

ملصارف فإن مثل هذه العمليات حتقق مكاسب عديدة منها على           ، وفيما خيص ا   للمصارف أو للمجتمع ككل   
 : 1سبيل املثال ال احلصر

 ). حجم أكرب من األعمالعالتعامل م(رات احلجم الكبري وفو االستفادة من -
 .مواكبة متطلبات احلديث و العصرنة ذات الكلفة املرتفعة -

  .التسويقي عوملة األعمال لتفعيل اجلهد -        
 . الدخول يف أسواق التمويل الدولية-
 .عايري الدوليةامل املنافسة ب-
، إضافة إىل تنمية االستثمار يف رأس املال البشري وتدعيم القواعد            وزيادة أصلها   الودائع  قاعدة تفريع -

 .الرأمسالية ومواكبة الفرص االستثمارية
جهة قيام قطاع مايل سليم خمصص ضد       وادعم االقتصاديات العربية مل   تكما أن عمليات التجميع املصريف      -

 .ة يف عملية تطوير القطاع املايلاملخاطر وتطوير عمل البورصات واستقطاب املستثمرين املؤسسني للمسامه
 
 :2بقوة مع املستحدثات املصرفية احلديثة  االستعداد و اإلعداد اجليد للدخول يف التعامل-3

ضة ي ومقا ) option( اإلختيار و  تتلخص يف املشتقات و العقود املستقبلية وعقود االستثمار مثل عقود             
 واتفاقية أسعار الفائدة اآلجلة      ،ستقبل والعقود اآلجلة للعمالت    وعقود امل  )swaps(األوراق املالية واملبادالت  

 وعمليات التأخري وحماولة    ، )ACH(وعمليات املقاصة اإللكترونية داخل البنوك      ) ATM( اآليل   فوالصرا
 .ابتكار األساليب الفنية واإلدارية اليت متكن البنوك من ختفيض درجة املخاطرة عند التعامل يف تلك العمليات

من املعروف أن هذه األدوات اجلديدة ترتفع لكلفتها الفعلية ويصعب تسعريها مما جعل البنوك حتاول                و
و اإلدارية اليت متكنها من ذلك وتساعدها على التحرك و الوقاية مما يرتبط بالتعامل مع تلك                الفنية  ابتكار األساليب   

، مما  )اخل…ارية واملبادالت وعقود تثبيت األسعار    مثل التأمني على احملافظ االستثم    (األدوات من خماطر مرتفعة     
 .فيض التعرض للمخاطرختترتب عليه بالفعل 

 
 دائما بأقل تكلفة     العمل بشكل مستمر على أن تقوم البنوك العربية بتقدمي  اخلدمات املصرفية             -4

تمر بالبعد اخلاص   ي يف أقل وقت ممكن مع االهتمام بشكل مس        فسوبسعر تنا إنتاجية  ممكنة وبأحسن جودة وبأعلى     
 .3بالتسويق  املصريف
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طلع مبهمة ختطيط وتنظيم    ت املفهوم املصريف للتسويق عن هذا اجلزء من النشاط اإلداري للبنك الذي             عربوي
وتوجيه ومتابعة تدفق وانتشار اخلدمات و املنتجات املصرفة عرب شبكة متكاملة من فروع البنك ووحداته املقبولة                

 أمانا وائتمانا   : إلشباع رغبات جمموعة معينة من العمالء تتوافر فيها شروط اجلدارة املصرفية           عند توزيعها وإتاحتها  
وعمال وتعامال بالشكل الذي يؤدي إىل استقرار معامالت البنك، ومبا حيقق معظم رحبه وتوسعه واستمراره يف                 

اجبات وعمل إدارة التسويق يف     السوق املصريف، ووفقا هلذا املفهوم التسويقي للعمل املصريف تتحدد مهام وو            
البنك، بل ميكن القول أيضا يتحدد املنهج التسويقي و اإلطار العام لتقدمي اخلدمة املصرفية يف البنوك بصفة عامة و                   

 :البنوك التجارية بصفة خاصة، واليت يعكسها ويوضحها الشكل التايل
 

  املنهج التسويقي املصريف: )03(شكل رقم 
 

 غبات العمالء واحتياجاهتم العاليةالتعرف على ر
 وقياس للتنبؤ " حبوث السوق و العميل املصريف  تصميم وإعداد وتنمية وتطوير مربح من                         

 ودراية املوقف السوقي واحتياجات السوق             املنتجات و اخلدمات املصرفية بشكل مناسب ملقابلة 
 احلالية      ء       احتياجات العمال

 إقامة قنوات وشبكة مناسبة من :التوزيع     ديد سعر وتكلفة املنتجاتحت: ريسعالت
 فروع البنك ووحداته لتقدمي املنتجات    إىل بتقدميه اخلدمات املتطورة ورسوم 

 املصرفية        العمالء 
 ملرتقبني  و ااحلالينياالتصال واإلعالن وترويج املنتجات املصرفية للعمالء 

 
( مدخل متكامل للبنوك المتالك منظومة املزايا التنافسية يف عامل مابعد اجلات             : حممد أمحد اخلضريي، التسويق املصريف      :       املصدر

    .72،ص)1999التريك للنشر والتوزيع، : القاهرة

 
، املرتقبني  أو لعمالء سواء احلالني   البنوك كلما كانت أقدر على جذب اهتمام املتعاملني و ا          تنجح  ومن مث           

ثر إشباعا الحتياجات   كوكلما كان لدى البنك العزم و اإلصرار على تقدمي األفضل واألحسن و األجود واأل               
األمانة : العمالء و املستهلكني، وبالشكل الذي يفوق ويزيد عن توقعاهتم ويف الوقت ذاته يؤكد على مبادئ                

 على احترام املبادئ العليا وعلى التفوق واالمتياز يف         تشجع يف املعامالت ومن مث      الصدق و الصراحة و        والعدالة
 .1ذات الوقت  ويف نفس اللحظة

 

                                                           
 : ملزيد من التفصيل، راجع يف ذلك 1

 .93-71ضريي،مرجع سابق،ص حممد أمحد اخل
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ها يف صورة متكاملة وتكاملية عربيا وعامليا وإدخال املزيد من           ضع وو تقوية شبكة املعلومات املصرفية    -5   
 .التكنولوجيا املصرفية على العمل  املصريف

التقدم التقين من أهم عوامل منو القطاع املصريف إذ أنه يساعد املصارف على تقدمي خدماهتا بأسعار                         يعترب
البنك ( وخدمات اهلاتف املصرفية     ، اآليل يف السبعينيات    الصرف   حفز املصارف على توفري خدمة    وهذا ما    ،أقل

 أعدته حول  ويف استقصاء      ،كة اإلنترنت  اخلدمات املصرفية عرب شب    ايف الثمانينيات والتسعينات ومؤخر   ) الناطق
  اخلدمة الذاتية أو قنوات التوزيع        يفضلوندت أن العمالء    جسوق اخلدمات املصرفية يف  الواليات املتحدة و        

من إمجايل اخلدمات املصرفية يف     ) % 70(من  حيث تراجع استخدام الفروع    ،املباشرة إلجناز أعماهلم املصرفية   
 ويتم تعويض تراجع حصة الفروع من خالل استخدام خدمات اهلاتف املصرفية،             ،ا حالي % 43الثمانينات إىل   

 حافظت خدمة الصراف اآليل على نسبتها البالغة         حني يف) % 24 إىل % 3(حيث ارتفع معدل استخدامها من      
 إىل  اليت وصلت  كما يتوقع أن تتراجع حصة الفروع من إمجايل اخلدمات املصرفية يف الواليات املتحدة               ،% 30
يف حني يتوقع أن تسجل     ،   % 25 وأن تنخفض حصة أجهزة الصراف اآليل إىل         2000 بنهاية عام    % 25

على التوايل  ) % 10 و   % 5 و   % 35معدالت استخدام اخلدمات املصرفية عرب اإلنترنت أعلى منو ليصل إىل           
مكانية للتعرف على سلوك عمالئها كون لديها اإلت جيب أن    ، حبيث من إمجايل اخلدمات املصرفية واملصارف العربية     

هتا وترفع العائد   داار تزيد إ  ي ومن جهة أخرى لك    ،واحتياجاهتم لكي توفر هلم اخلدمة املصرفية املطلوبة من جهة        
راض تقييم اإلئتمان املرتبطة بالقروض     غ وميكن باألخص االستفادة من بيانات العمالء أل       .على رأس املال لديها   

صارف من خالل توفري املعلومات الكافية ملختلف العمالء حسب نوع اخلدمة املصرفية            الشخصية، كما تستطيع امل   
 وبالتايل تقدمي اخلدمات للعمالء ذوي املالءة  اجليدة بأسعار           ،املقدمة وتسعري هذه اخلدمات بشكل أكثر فاعلية      

 .1أقل
 

 : حتديات تقدمي اخلدمات املصرفية عرب اإلنترنت-6    
 عرب اإلنترنت بأنه العمل الذي تكون فيه اإلنترنت وسيلة االتصال بني املصرف               يعرف العمل املصريف   
ح عميل املصرف قادرا على االستفادة من اخلدمات و احلصول على املنتجات            بل ومبساعدة نظم أخرى يص    يوالعم

    ظيفاملبموجود لديه يسمى    ) PC (يقدمها املصرف من خالل استخدام جهاز كمبيوتر شخص       ياملختلفة اليت   
)HOST (      بعون وكل ذلك عن بعد وبدون احلاجة لالتصال املباشر          ،أو من خالل استخدام أي مضيف آخر 

األمان، التوثيق، الثقة،   :  ويرتكز العمل املصريف عرب اإلنترنت على مجلة من املتطلبات أمهها           ،املصرف البشري 
 .2اخل…التنصلوعدم 

                                                           
 .76، ص2000 ، العدد األول، مارس اجمللد الثامن، "إستراتيجيات املصارف العربية يف مواجهة املستجدات" جملة الدراسات املالية واملصرفية،  1
 : ملزيد من اإلطالع راجع يف ذلك 2

 . 7-3،ص2001بية للعلوم،، عمان ، الدار العرالعمل املصريف عرب األنترنت  نادر الفريد قاحوش، 
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 % 58لك اليوم حوايل      تيق  اإلنترنت أكثر شيوعا مؤخرا إذا مت       أصبحت اخلدمات املصرفية املقدمة عن طر         
سبة السكان املشتركني   ،إن ن  هلم على شبكة اإلنترنت    موقعامن املصارف يف أحناء العامل ومجيع املصارف األمريكية         

الواليات  يف    % 40 بريطانيا و    % 8 يف السويد و   % 38 يف إيسلندا و     % 45   بلغتيف هذه الشبكة    
 :دول العربية كما يوضح اجلدول التايلاليف حني كانت هذه النسبة قليلة جدا يف ، ةاملتحد

 ):19(                                    جدول رقم 
  ).1998بداية عام (دد املشتركني يف شبكة اإلنترنت يف دول عربية خمتارة            ع

 
 الدول عدد املشتركني نسبهم إىل السكان

1,5 %    

 0 ,1% 

0,5 % 

2 ,2 % 

1,1 % 

1,0 % 

3,1% 

3 ,0% 

40200 

61000 

21200 

42400 

43800 

20900 

17300 

88600 

 البحرين و السعودية

 مصر

 األردن

 الكويت

 لبنان

 عمان

 قطر

 اإلمارات العربية املتحدة 
  .7، ص 2000جملة الدراسات املالية واملصرفية،مارس: املصدر      
 األول من   فدد املشتركني يف شبكة اإلنترنت يف الدول العربية قد ارتفع بأكثر من الضعف خالل النص              قدر أن يكون ع   من امل     
 .1999عام 

نح العمالء قدرة أكرب على اختيار اخلدمة املصرفية األكثر         مين توفر اخلدمات املصرفية على شبكة اإلنترنت               إ
 يلعب هذا   ف عالقة املصارف مع عمالئها وسو     يفرب نقلة نوعية    مة هلم، وهذه امليزة اليت يوفرها اإلنترنت تعت       ءمال

 إذ من الطبيعي يف حال عدم توفر اخلدمة          ، املستقبل يفاملوضوع دورا فاعال يف استمرار جناح هذه املصارف          
املطلوبة لدى املصرف املختار على شبكة اإلنترنت أو أن سعرها غري تنافسي أن يتحول العميل وبسهولة إىل                   

 من هنا وإن سهولة استقطاب أو خسارة العمالء ،خر له موقع على اإلنترنت وتقدم اخلدمة مبيزات أفضل        مصرف آ 
 فهؤالء العمالء هم غالبا أكثر    ، حتديات حامسة للمصارف العربية    لقلون التعامل على شبكة  اإلنترنت خت      ضالذين يف 

 شبكة اإلنترنت واليت تتمثل يف إمكانية        ماليت تتيحها هل  رحبية للمصرف من عمالئه اآلخرين وسيقدرون امليزة         
احلصول على اخلدمات املالية املطلوبة يف الوقت و املكان املناسبني هلم، لذا فإن املؤسسات اليت تستطيع إشباع هذا                  

 قوة  إن. الطلب يف أسواقنا احمللية سوف تتمكن من حتقيق أرباح كبرية وستكون يف موقع مميز مقارنة باآلخرين                
  وعليه فإن املصارف العربية    ، اإلنترنت هلا أمهية استقطاب مميزة     عرب التجارية للخدمات املصرفية املقدمة      العالمات



اآلثار احملتملة لتطبيق اتفاقية حتريرجتارة اخلدمات املالية على االقتصاديات العربية وآليات تأهيل القدرات التنافسية للقطاع املايل :الفصل الثالث
 العريب و اجلزائري

 

 182

 التركيز على عدد حمدود من اخلدمات مثل اخلدمات املصرفية اإلسالمية، وخدمات االستثمار يف األسواق                حتاول
   .ق العاملية احمللية حبيث يكون هلا من خالل التسويق اجليد، حصتها من السو

    
 مصرفية على مستوى عاملي وتطوير نظم اإلدارة من          كفاءات مهارات العاملني بالبنوك وإعداد      تنمية "-7   

خالل برامج  التدريس املتطورة وتطوير أدائهم يف جمال استيعاب املستجدات و املستحدثات وتطوير الصناعة                 
 .1"بية يف هذا اجملالاملصرفية، واالستعانة باخلربات احمللية واألجن

 
 الشفافية والرقابة وتطوير النظم احملاسبية على املستوى الوطين ، ولكن باالضافة             هناك حاجة إىل حتسني    -8     

        أن تستفيد دول املنطقة من تقريب وتوحيد بني التشريعات والقواعد التنظيمية و املصرفية                إىل ذلك، ميكن    
 مع املعايري الدولية املقبولة، فقد يستدعي هذا األمر          هذه القواعد التنظيمية واملصرفية    يف املنطقة مع ضمان انسجام    

إجياد معايري حماسبية موحدة وأنظمة لتبادل املعلومات عن البنوك إىل خمتلف عملياهتا عرب احلدود، وتطوير نظرة                 
مثل هذه األهداف وحققت تقدما يف      مناسبة بالنسبة لإلئتمان، ولقد توخت دول  جملس  التعاون اخلليجي حتقيق             

   .2جمال توحيد قواعد احليطة والرقابة وذلك يف اجملاالت اليت توجد فيها معايري دولية واضحة
     إن وضع نظام حماسيب موحد للمصارف التجارية العربية يعترب خطوة أساسية يف تقريب وتوحيد دالالت                 

ملصارف العربية، حىت ميكن االستفادة من االحصائيات والبيانات         املصطلحات واملفاهيم احملاسبية السائدة يف ا      
املقارنة على مستوى الدول العربية مجيعا، كما ميكن للمصرف الواحد كوحدة مستقلة، االستفادة من هذا النظام                

 .وتطبيقه، دون االضطرار إىل وضع نظام خاص، أو على األقل االسترشاد به
ء احملاسبني واملصرفيني بناء على تكليف األمانة العامة إلحتاد املصارف العربية يف                  ولقد أعدت جلنة من احلربا    

، مشروعا لنظام حماسيب موحد للمصارف التجارية العربية يتميز باملرونة اليت تسمح بتطبيقه على                1975عام  
ونية بالنسبة للمصارف   كما يقبل أيه تفرعات يف مسميات احلسابات االلكتر       . خمتلف األنظمة االقتصادية العربية   

اليت تستخدمها، وقد متت التوصية بإصدار املشروع كنظام حماسيب موحد للمصارف التجارية العربية والعمل به                
 .3وتطبيقه 

                                                           
 .171، مرجع سابق، اجلات وآليات منظمة التجدارة العاملية عبد املطلب عبد احلميد،  1
القطاع املايل يف البلدان العربية : ،وقائع الندوة املنعقدة حول"القطاع املايل يف البلدان العربية وحتديات املرحلة املقبلة القضايا الرئيسية"  حممد النفيس،  2

 .23، 22وحتديات املرحلة املقبلة، مرجع سابق، ص
 : ملزيد من التفصيل راجع يف ذلك3

، ص1998دار الوسام للطباعة و النشر، : ،  لبناننظم احملاسبة والرقابة وتقسيم األداء بني املؤسسات واملصارف املاليةصالح الدين حسن السيسي، 
49،50. 
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هناك حاجة لتوجيه مزيد من االهتمام للتأكد من أن االطر التنظيمية والرقابية تشمل كل املؤسسات املالية                "      و
السالمية وشركات التأمني وأسواق األوراق املالية، ويف احلاالت اليت توجد فيها أكثر من جهة              مبا يف ذلك البنوك ا    

 .1"تتوىل التنظيم والرقابة جيب ضمان إجياد قدر كاف من النسق بينهما
     كما أن  تقوية دور البنك املركزي مهمة جدا  يف مرحلة حترير اخلدمات املصرفية من حيث القدرة اإلشرافية                   

 .التنظيميةو
 

السعي إىل إقامة سوق مصرفية ومالية عربية مشتركة تزداد من خالهلا القدرات التنافسية لكل البنوك                 -9      
العربية ضمن منظومة العامل العريب املتمثل يف ضرورة قيام سوق عربية مشتركة تواجه حتديات العوملة سواء كانت                 

 .2عوملة إقتصادية أو عوملة مالية
 

 اليوجد يف بعض الدول العربية نظام رمسي للتأمني على الودائع يف الصناعة املصرفية على الرغم من                   -10    
وجود توقع بأن الدولة سوف تضمن الودائع، ويف دول أخرى قد توجد آليات للتأمني على الودائع، ولكن قد                   

ام تأمني على الودائع واضح     توجد حاجة يف أغلب الدول إىل إجياد نظ        . يكون توفري التمويل ذاته موضع شك     
وحمدد ومبسط، ألن ذلك يساعد على تقليل تكلفة فشل البنوك بالنسبة للحكومة، وجتنب مشاكل اخلطر املعنوي                

 .3اليت تنشأ عن وجود استعداد لتغطية غري حمدودة بالنسبة للمودعني
رة أن تستعد و تسرع يف االنضمام إليها        يتعينت على الدول العربية غري املنضمة إىل املنظمة العاملية للتجا         -11    

حىت تتمكن من اإلستفادة من بعض املكاسب اليت توفرها االتفاقية على ضوء تنمية ميزانيتها التنافسية يف ميدان                  
 :4ومن مستلزمات هذا اإلستعداد مايلي...أوميادين إقتصادية معينة 

ينية يف جمال السلع و اخلدمات املالية و غري املالية، وذلك           تكثيف اجلهود العربية لزيادة و حتسني التجارة الب       -     أ
من خالل تطوير املشاريع و اإلستثمارات العربية املشتركة يف هذا القطاع، و السعي لتطوير األسواق التجارية و                  

مع ضرورة  املصرفية و املالية القائمة عرب إحداث تطوير جذري يف طبيعة املؤسسات و األدوات املصرفية و املالية،                 
 إحداث تكامل أو ربط تدرجيي بني تلك األسواق على املدى الطويل؛

إتفاق الدول العربية على تبين برنامج موحد للتعامل مع إتفاقية الغات يتضمن حتديد فترة زمنية يؤدي                  -    ب
توطئة لإلندماج يف إتفاقية    إنتهِاها إىل اإلندماج يف اجلات، ويتم خالهلا ترتيب األوضاع االقتصادية و املالية العربية              

 اجلات و التعامل املستقبلي مع بنودها؛

                                                           
 .29 حممد الفنيش، مرجع سابق ، ص 1
 .23،22رجع السابق، ص امل 2
  .26 املرجع السابق، ص3

 .107،106،ص 1998دار الوسام للطباعة والنشر،: بريوتالتسهيالت املصرفية للمؤسسات واألفراد،صالح الدين حسن السيسي، 4
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ضرورة بناء اخلربات العربية يف جمال احملادثات التجارية و املالية الوتعددة األطراف و تطبيقات نتائجها، وذلك                  
جارة الدويل   مركز الت  -األونكتاد–االسكوا  : بالتعاون والتنسيق مع بعض املنظمات اإلقليمية أو الدولية مثل         

 .اخل...
ضرورة متابعة الدول العربية جلهود االصالح اإلقتصادي، و إزالة أو ختفيف القيود املفروضة على عمل                 -   ج

املصارف، و حترير األنشطة من القيود، وإطالق قوى السوق يف شىت اجملاالت، و تقليص دور الدولةاالقتصادي ،                 
 د الوطين؛و تصحيح اإلختالالت اهليكلية يف االقتصا

إن حتول املنطقة العربية إىل قوة إقتصادية فاعلة ضمن االقتصاد العاملي يقتضي إستعادة رؤوس األموال                  -   د
 العربية، وجذب االستثمارات اخلارجية، و إجياد مصادر متويل غري تقليدية يف األسواق؛   

 
طاع التأمبن  آليات تأهيل القدرات التنافسية لألسواق المالية وق         :المطلب الثاني 

 العربي
 آليات وعوامل رفع كفاءة أسواق المال العربية: الفرع األول     

 هناك حاجة بأن اليقتصر تطوير القطاع املايل يف البلدان العربية على حترير أسعار الفائدة، وختفيض أو إزالة                       
بل يتطلب األمر السعي النشاء وتطوير      الضوابط املفروضة على ختصيص اإلئتمان، وحماولة إصالح اجلهاز املصريف،          

نظام مايل، لغرض إقامة قاعدة تشتمل على أسواق النقود وأسواق رؤوس األموال ومؤسسات الوساطة غري                  
 .املصرفية، وجمموعة متنوعة من األدوات املالية

تقطاب املدخرات         إن تطوير وتنشيط األسواق املالية العربية سيساعدها على ان تلعب دورا أساسيا يف إس              
وتوجهيها إىل أكثر األوعية االستثمارية كفاءة، ويف جذب رؤوس األموال املهاجرة، وزيادة معدل تدفق رؤوس                

 األموال األجنبية للمنطقة العربية
     وبالرغم من أن األسواق املالية العربية قد حققت خالل األعوام القليلة املاضية نتائج مشجعة جدا  وأن                    

املصرفية يف األقطار العربية متكنت من تقوية قاعدهتا الرامسالية، إال أنه  ومع ذلك التزال يف مراحلها                   األجهزة    
بالنسبة ألحجامها  ) وهي الدول اليت متتلك أسواق متطورة لرأس املال         ( األوىل باملقارنة مع األسواق املالية املتقدمة       

 .واجملاالت االستثمارية اليت توفرها 
ء متطلبات املرحلة القادمة والتحديات اليت تواجهها األقطار العربية  يف إطار تطبيقها إلتفاقية حترير                     ويف ضو 

جتارة اخلدمات املالية وما سيترتب عليها من آثار، فإن هناك جمموعة من العوامل الالزمة لتنشيط أسواق األوراق                  
  .1املالية العربية  واإلرتقاء يها إىل مستوى السوق الكفؤة

                                                           
ملزيد من التفصيل . ها احلقيقية السوق الكفؤة هي تلك السوق اليت تكون يف حالة توازن مستمر حبيث تكون أسعار اإلستثمارت فيها مساوية لقيمت 1

 :راجع يف ذلك
 .70-45،ص)2001دار الرضاء للنشر، : سوريا (  االستثمار يف بورصات األوراق املالية بني النظرية والتطبيق  عصام فهد العربيد، 
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 ":سوق اإلصدار" توجيه إهتمام أكرب بالسوق األولية-1 

وذلك من خالل العمل على تسهيل  إجراءات إنشاء املشروعات والشركات ذات األثر اإلجيايب على                      
 بعد اإلطمئنان   –اإلقتصاد القومي، و ذلك مبنحها مزايا وإعفاءات ضريبية ومجركية، وضمان توزيع أسهمها             

 على عدد أكرب من املدخرين األفراد ، ووضع حدود قصوى للملكية وأيضا وضع                -حهاإىل قيامها وجنا  
 . 1عقوبات رادعة من شأهنا منع حتويل الشركات املسامهة إىل ملكية حمدودة

 
 كخطوة أوىل وفتح باب اإلستثمار أمام مجيع املواطنني العرب من           حيد أسواق املال الثانوية العربية،    تو-2  

املصارف، ( هم ، أما اخلطوة الثانية فتشمل فتح األسواق العربية أمام التكتالت املالية                خالل شراء األس  
للمسامهة يف الشركات العربية، مبا يضمن حرية إنتقال رؤوس          ) شركات التامني، شركات املسامهة الكبرية    

 .2األموال العربية
 يف تنشيط السوق الثانوية، وذلك      باالضافة إىل إنشاء مؤسسات صانعي األسواق اليت تلعب الدور اهلام          

بتوفري السيولة للشركات نتيجة لقيامها باملتاجرة بأدوات االستثمار، ومن أسهم وسندات حلساهبا اخلاص،             
 .خصوصا القوانني اخلاصة بالشركات املسامهة، ومحاية حقوق املسامهني

 
يقود إىل خلق املناخ املالئم لالستثمار،        وإدخال املرونة عليها مبا       أمهية تطوير التشريعات وحتديثها    -3     

 .ومتكني االسواق املالية واملصارف العربية من التطوير وتبين التكنولوجيا اجلديدة
 

 وخاصة ما تعلق جبانب الوساطة املالية، وإتاحة الفرصة           دعم تطوير اهلياكل املؤسسية لألسواق      -4      
كما . يتوفر لديها من مواردوكفاءات فنية وشبكات فروع واسعة       للمصارف للقيام بذلك الدور،باإلعتماد على ما       

يتطلب األمر تطوير الكفاءات الفنية األخرى املؤهلة يف اجملاالت املالية واحملاسبية والقانونية املتعلقة بعمل هذه                 
بتكار بتوفري  األسواق، عالوة على  دعم اهليكل التنظيمي للمؤسسات املالية واملصرفية، وهذا ما يسمح هلا من اإل               

 .3األدوات املالية اجلديدة واملبتكرات مبا فيها املشتقات املالية املختلفة
 

 مبا حيفز املستثمرين على اللجوء لالستثمار يف        ضرورة تشجيع االجتاه حنو االستثمار يف شركات املسامهة        -5    
ركات مسامهة عامة، وقد يكون هذا      أسهم هذه الشركات مبا يشجع الشركات املسامهة املغلقة على التحول إىل ش           

                                                           
 .259،260، مرجع سابق، ص2العمليات املصرفية والسوق املالية ،  ج خليل اهلندي وأنطوان الناشف،  1
 .148 مرجع سابق، صقضايا إقتصادية معاصرة، صالح الدين حسن السيسي،  2
 .134 نواز اهليثي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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التشجيع من خالل إعطاء مزايا وإعفاءات ضريبية على عوائد أسهم الشركات املسامهة العامة، أو من خالل                  
 .تبسيط االجراءات اخلاصة بتحويل عوائد االسهم إىل اخلارج

 
رين وتعريفهم بفرص   خاصة لدى صغار املدخ   ضرورة العمل املستمر على تعميق الوعي اإلستثماري         -6     

وإمكانيات ومزايا االستثمار يف األوراق املالية، وهذا يتطلب ضرورة تنمية تطوير االعالم االستثماري العريب من                
وتقل الثقافة البورصية يف العديد من الدول العربية، حيث اليعرف عنها             . 1خالل الربامج االعالمية املدروسة   
اهلياكل التنظيمية للبورصات العربية ضعيفة ومعقدة وغري فعالة والتوجد قاعدة          الكثري، حىت يف األوساط املالية، ف     

تشريعية معروفة للبورصات يف بعض البلدان العربية مع غياب الضمانات حلقوق املتعاملني، واالفصاح املايل حمدود               
لب  والعرض من خالل     واالتصاالت منقطعة مع نقص عدد األدوات املالية واملتعاملني، والعالقات بني قوى الط            

 .األدوات املالية غري املستقرة
 

 من خالل محاية حقوق املستثمرين ضد عمليات املضاربة ايل التفيد االقتصاد               خلق الثقة يف السوق    -7    
الوطين والتضيف قيمة مضافة حقيقية آلية، وكذلك االشهار التام عن أنشطة الشركات املسامهة املتداول إمسها يف                

" ا يسمح للمستثمرين من فهم كامل الستثماراهتم، وتقييم قراراهتم على أسس سليمة، ويعد مبدأ                 السوق مب 
ركنا أساسيا من أركان سالمة املعامالت يف البورصة، ويفترض أن توفر الشفافية نشر               " االفصاح والشفافية   

 .ضافة إىل القوائم املالية املنشورةالبيانات واملعلومات الكافية عري الشركات املسامهة املدرجة يف البورصة باال
    هلذا فقد آن األوان لتتجاوز الشركات املسامهة مبدأ السرية يف نشر  بياناهتا التفصلية اليت جيب نشرها بنص                   

يوضح فيه تطور األداء، مث إعداد نشرة       ) شهريا مثال ( القانون،  حبيث تقوم الشركات املسامهة بإعداد بيان دوري          
 . احداث اقتصادية كربى ذات مردود سليب أو إجيايب على الشركةتفصيلية بأية

 مشاريع القطاع العام، وما     الشك أن االصالحات يف جماالت أخرى كالتوسع يف برامج خصخصة          " -8     
يتبع ذلك من طرح ألسهمها يف األسواق، وإصالح صناديق التقاعد، وتعديل االنظمة الضريبية، مبا حيقق إزالة                  

كما . املالية اليت تفرق يف املعاملة الضريبية بني األسهم من جهة، وأدوات الدين األخرى من جهة أخرى               احلواجز  
أن إنشاء وتطوير حجم صناديق االستثمار التعاوين من شأنه أن يساعد على جذب صغار املدخرين لإلستثمار يف                 

 .  2"االسهم
ية، هناك حاجة لتكثيف اجلهود لتحقيق الربط بني هذه           باالضافة إىل احلاجة لتطوير أسواق املال احملل        -9    

األسواق وفتحها للتداول اإلقليمي، األمر الذي سيساعد بدوره على منوها، يف ظل حاجة البورصات العربية                 
، لذلك جيب   )األوراق املالية والعمالت واألسواق التقدية    ( للتكامل والتنسيق بغرض توسيع نطاق أسواق املال        

                                                           
 .261، 260 ، مرجع سبق ذكره، ص2العمليات املصرفية والسوق املالية،ج خليل اهلندي وأنطوان الناشف، 1
 .33 حممد الفنيش، مرجع سابق ، ص 2
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 جديدة لربط البورصات العربية بشبكة للمعلومات املالية تساعد املستثمرين واملقترضني والوسطاء             توفري آليات 
 .     1املاليني على إختاذ قرارات تداول األوراق املالية بكفاءة عالية

 
 :     ومن اإلجراءات اليت ميكن إختاذها يف هذا اجملال، جند مايلي

كة وطرح أسهمها للجمهور وإزالة املعوقات اليت تعيق نشاطها من          تشجيع إقامة الشركات العربية املشتر     -
 .خالل هتيئة الظروف املناسبة أمامها لكي تؤدي الدور املنوط هبا

التفكري يف إنشاء مؤسسة عربية مشتركة للوساطة املالية، يكون هلا فروع يف مجيع الدول العربية، تقوم                  -
، أو ملا هو معروض للبيع من أوراق مالية          )ق األويل السو( بدور الوسيط سواء لإلصدارات اجلديدة      

، كما ميكن ان تكون خاصة باالصدار، حبيث تكفل ضمان تسويق اإلصدارت            )السوق الثانوي ( متداولة  
 .اجلديدة، وكذلك تقوم بتقدمي اخلدمات االستشارية يف جمال إصدار وتداول األوراق املالية العربية

خدمة يف أسواق األوراق املالية العربية هبدف توفري لغة التفاهم املشترك بني            توحيد املصطلحات الفنية املست    -
كافة املتعاملني يف األسواق املالية العربية، وتوفري الشروط الالزمة لتكامل العمل املايل بأسواق املال العربية               

 .2والربط بينها
لرقابة يف اإلقليم، وقد يستدعي يف بعض          ومن الواضح أيضا أن األمر يتطلب تنسيق الوظائف التنظيمية وا            -

احلاالت اختاذ إجراءات للتقليل من حدة التمسك بالرقابة الفردية والعائلية، والعزوف عن طرح األسهم مللكية        
اجلمهور، والبد من السعي لتنمية حجم مثل هذه السوق وتنويع أدواهتا وآجال استحقاق هذه األدوات                 

 .  3مرين، والبد أيضا من توفري الكفاءات احمللية والوافدة الدارهتا بشكل فعالالتاحة أكرب جمال ممكن للمستث
 أسهم حلامله متاشيا مع رغبة بعض املستثمرين الذين يطلبون السرية يف معامالهتم، وحيصل هذا                  إصدار -       

   .النوع من األسهم على العائد دون تدخل يف االدارة
 

  قطاع التأمين في االقتصاديات العربيةعوامل تأهيل:   الفرع الثاني
على متكني الدولة العضو من النفاذ إىل أسواق باقي         ) الغات(    تعمل االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة             

الدول أعضاء االتفاقية، وذلك مبا حيقق التوازن بني احلماية املناسبة لإلنتاج احمللي وبني تدفق وإستقرار التجارة                  
 .وليةالد

        ومن األمهية التأكيد على جمموعة من االتفاقيات اجلديدة اليت تشكل حتديا يفرض على الصناعة واخلدمات               
وعلى ضو ذلك يتوقع تواجد     . العربية لإلرتقاء إىل مستوى املنافسة يف كافة األسواق الوطنية واالقليمية والدولية          

عربية، ومن مبادى االتفاق ضرورة اإللتزام بالسماح بالدخول إىل         منظمات أو شركات تأمني أجنبية يف البلدان ال       
                                                           

 .159 ، ص1999-1998مؤسسة شباب اجلامعة،:اإلسكندرية ندسة املالية،البورصات واهلفريد النجار،  1
 .149مرجع سبق ذكره،صقضايا إقتصادية معاصرة، صالح الدين حسن السيسي،  2
 . 34حممد الفنيش، مرجع سابق ، ص 3
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أسواقها ملوردي اخلدمات من األطراف األخرى بالشروط اليت يتم االتفاق عليها واملوضحة يف اجلداول اخلاصة                
 .بكل دولة

 التأميين هبدف         إن التحدي املفروض على البلدان العربية يف هذا اجملال هو العمل على رفع كفاءة القطاع                
التقليل من اآلثار السلبية احملتملة التفاقية الغاتس واالستفادة من اآلثار اإلجيابية املتوقعة، ويتحقق ذلك من خالل                 

 :توفري مجلة من العوامل ميكن عرضها كما يلي
 :االهتمام بزيادة الوعي التأميين لدى مجهور املواطنني-1

 هو التحدي احلقيقي الذي يواجه شركات التأمني، ولرفع مستوى          إن نقص الوعي التأميين لدى املواطنني     
 :1الوعي التأميين ينبغي اتباع سلسلة من اإلجراءات لعل أمهها

تقليص دور املنتج أو الوسيط التقليدي وإعداد كفاءات بشرية جديدة مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا مع إعداد                -أ
ق التأمني للجمهور جبميع طبقاته، والخيتص هذا املندوب         فريق جديد يتوىل مهمة الدعاية، أي شرح وثائ        

 .بالبيع وإمنا الشرح والترويج فقط
الذي يباشر عمله يف بيئة امتلكت فعال املعلومة التأمينية من فريق الدعاية الذي سبقه              ) البائع( مث يأيت دور    

 .يف االتصال بالعمالء، فتكون مهمته أبسط وأسهل
ت مع رجال الدين واالعالن عن الندوات ونشر االعالنات يف الصحف الدينية             االهتمام بعقد  لقاءا   - ب

لتأكيد عدم تعارض التأمني مع األديان السماوية والتركيز على أن التأمني هو تطبيق ملبدأ التكافل والتعاون يف                 
 .درء املخاطر ، وهذا ما جينب نفور البعض من التأمني ألسباب دينية

أمني ومندوبيها وخدمة ما بعد البيع وصرف التعويضات إىل مستحقيها يف املواعيد            مصداقية شركات الت  -  ج
املناسبة، وإظهار الصورة املضيئة لصناعة التأمني وتفاعله اإلجيايب مع اجملتمع مما يساعد على إقناع املواطنني                

 .على خوض التجربة مع شركات التأمني من دون تردد
ك وإختيار األساليب املختلفة للتعاون بينها وبني شركات التأمني يف تقدمي            توسيع دائرة التنسيق مع البنو    - د

اخلدمة التأمينية الفورية للمتعامليني مع البنوك بقدر إحتياجتهم وعن طريق افراد متخصصني تابعني لشركات              
 .التأمني يتواجدون بفروع هذه البنوك

 من اإلجراءات واحلوافز واملعايري وتشجيع التحالف        عرب مجلة  :إهناء حالة التفكك يف قطاع التأمني العريب      -2
والتعاون مابني الشركات العربية، فاالندماج بني شركات التأمني قد يكون امللجأ الوحيد واآلمن لالستمرار،               
حيث ان هذه الشركات قد التتمكن من احلصول على اتفاقيات إعادة تأمني مناسبة، إذا  إستمر معيدو التأمني                  

وحىت تتمكن شركات التأمني وإعادة التامني العربية من أداء دور أكثر متيزا يف              . م لفترة طويلة  على  تفككه  
جمال اخلدمة واملنافسة، فإهنا مطالبة بدراسة إمكانية اإلندماج فيما بينها لتكون كيانات أكثر قوة تتضافرفيها                
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شركة واحدة، فيتعاون املتنافسون فيها من      جهود املندجمني إلجناح عملية اإلندماج وذوبان املندجمني يف ثقافة          
 .دون تردد مستهدفني إجناح عملية اإلندماج

ويف هذا اجملال فإن تضمني قوانني اإلشراف والرقابة على التأمني بالبالد العربية من احلوافز املشجعة لعملية                  
مل تتيسر عملية اإلندماج،    االندماج، قد يكون له أثر إجيايب يف زيادة عدد حاالت االندماج، ومع ذلك فإذا                

فإننا ندعو شركات التأمني وإعادة التأمني إىل عقد التحالفات اإلستراتيجة سواء على املستوى احمللي أو                  
وكما هو معروف تأخذ التحالفات اإلستراتيجية العديد من األشكال وتدور حول جمموعة من               . اإلقليمي

 املنافسة يف الشركات املتحالفة من خالل تبادل التكنولوجيا         العالقات التعاونية بني الشركات من شأهنا حتسني      
واملهارات، كما تنطوي هذه التحالفات على مدى واسع من الروابط اليت تنشأ داخل الشركات، لعل أمهها                 
تطوير منتجات الشركة، اإلهتمام بالبحوث والتدريب، املشاركة يف أنشطة التوزيع واخلدمات والتوسع يف               

 .1السوق
، ومتابعة   دعم أجهزة اإلشراف والرقابة مبا حيقق وجود رقابة فعالة على أسواق التأمني العربية                -3 

 .التطورات العاملية يف الرقابة، وأمهية تصنيف وتقييم أداء الشركات من قبل جهة مستقلة
ن إستقرار األسواق   باالضافة إىل تطوير التشريعات التأمينية مبا يتماشى مع املتغريات اإلقتصادية ومبا يضم               

 .2العربية، وحتديد معايري حماسبية لشركات التأمني العربية، مبا يتماشى مع املعايري الدولية
 من خالل التوجه حنو تطوير تطوير وسائل التسويق والبيع إن من أهم سبل مواجهة تلك التحديات أيضا          -4

وتوزيع اخلدمة واإلستفادة من اخلربات التسويقية البيعة       املفاهيم واملمارسات التسويقية والبيعية لدى القائم بأداء        
املتاحة يف سوق األستثمارات، أو الشركات األخرى لذلك ينبغي االهتمام بتدريب القائمني  على تقدمي                 

 .اخلدمة علميا وعمليا
عربية،  اليت تواجه صناعة التأمني ال     إستراتيجية متكاملة للتغلب على املعوقات والتحديات      ينبغي وضع    -5

، )التأمني لكل مواطن    ( وترتكز هذه اإلستراتيجية على توسيع قاعدة اخلدمة التأمينية من خالل نشر شعار            
وذلك بتوسيع نطاق التأمني اإلجباري وتنويع وتطويع الوثائق لتليب املتطلبات واالحتياجات دائمة التغري،               

 .سوق ودرجة اإلشباع فيهووقف منح التراخيص لشركات تأمني جديدة دون مراعاة حاجة ال
 وذلك مبحاسبة الشركات يف العام املايل على حجم         مبدأ الرحبية وليس حجم اإلكتتاب    ينبغي إعالء    -6  

الرحبية وليس على حجم األقساط، مما سيدفع الشركات إىل إنتقاء األخطار بالتنسيق اجليد والدراسة املتأنية                
ورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت اليت أصبحت مسة         لألخطار، ونشري هنا إىل أمهية مواكبة التط      
 .3مميزة يف أداء ونشاط شركات التأمني العاملية
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 إنشاء سوق تأمينية عربية    إن العامل األهم الذي ميكنه أن يؤمنا مستقبل صناعة التأمني العربية، هو               -7  
أو االندماج فيها، أو التحالف معها ألن وجود        تسمح للشركات بالعمل يف أي بلد أو شراء شركات حملية،           

السوق اإلقليمية الكبرية ، هو احلافز األهم لقيام الشركات اإلقليمية اليت حتتاج  حبكم  ضخامة مواردها إىل                   
 .1سوق متنوعة وواسعة، وال ميكن بالتايل تصور قيامها يف أسواق صغرية حمدودة

وتفعيل قدراهتا وكفاءهتا واالهتمام خبلق جيل جديد من        ة التأمني    دعم الكفاءات الفنية العربية يف صناع      -8 
 . 2اخلرباء اإلكتواريني ألمهية هذه اخلربة يف جمايل تأمينات احلياة والتأمينات العامة

 إن حترير قطاع اخلدمات املالية يتطلب مناخا مستقرا لالقتصاديات           :3 أمهية إستقرار االقتصاد الكلي    -9 
االستفادة كلية من مزاياه، إن للتضخم والعجز الكبري يف املوازنة العامة واسعار الصرف غري               الكلية، حىت يتم    

 .املدعومة بإقتصاد كلي ميكن ان يكون هلا تأثري عكسي على االندماج مع النظام املايل الدويل
وأذى عندما   وتعترب فترة التحول إىل نظام مايل مفتوح هامة جدا، وذلك لكون سياسة التحرر أكثر ضررا                 

تكون األسواق املالية غري متطورة، أو تكون الثقة يف السياسة اجلديدة مازالت ضعيفة ، وتكون خربة التعامل                  
 .مع اإلقتصاديات الكلية والقطاع املايل حمدودة 
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