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لمنظومة اإلجرائية لتأهيل القدرات التنافسية للقطاع المالي على          ا:المبحث الثالث 
 االقتصاد الجزائريمستوى 

     
االتفاقيات اليت   علقة مبختلف تن انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة يعين قيامها بتنفيذ االلتزامات امل            إ      

علقة بتحرير قطاع اخلدمات، ويف ظل استمرار السياسات         تتزامات امل تشرف عليها املنظمة ، مبا يف ذلك االل        
كون يف وضعية غري تنافسية وبالتايل ال تستطيع الصمود          تواألوضاع احلالية ، فإن املؤسسات اجلزائرية سوف         

ار سريعة   وإذا أخذنا اخلدمات اليت هلا آث      ،والبقاء يف السوق حملدودية إمكانياهتا وخدماهتا وضعف مستويات أدائها        
 فإن البنوك اجلزائرية منها العامة واخلاصة ،ومباشرة مثل اخلدمات املالية بأهم فروعها وهي البنوك وشركات التأمني        

ال تستطيع منافسة البنوك الكربى وشركات التأمني العاملية اليت تتميز بقدرهتا وجودة وتنوع خدماهتا وقدراهتا                 
نها من استقطاب معظم الودائع وبالتايل التحكم يف توجيهاهتا إىل جماالت            مر الذي ميك  التسويقية واإلعالنية، األ  

 .االستثمار وميادين التوظيف اليت تتناسب مع استراتيجياهتا بغض النظر عن مصلحة االقتصاد اجلزائري
اءة  استفادة املستهلك هلذه اخلدمات من حيث السعر واجلودة والوقت وكف          صم ما يترافق مع هذا من فر      غ ور    

 خدمة لعمالئها   360ر من   أكث حيث تقوم املصارف الدولية الكربى بتقدمي        ،األداء والتنوع يف تشكيلة اخلدمات    
 خدمة مبستويات أداء ضعيفة وخدمات      40بينما ال تقدم البنوك يف البلدان النامية يف أحسن األحوال أكثر من              

على االقتصاد  أكربري األمر الذي يشكل خماطر وحتديات       متدنية، فإذا أخذنا البنوك اجلزائرية فهي أقل من ذلك بكث         
و يندمج بشكل سليب و يصبح حتت تصرف املصارف الدولية وبالتايل أالوطين الذي يبقى رهني اخلدمات احملدودة، 

 .يف خدمة املصاحل الدولية
تستدعي تأهيل االقتصاد   ها تنشيط هذا القطاع إال أن الوضعية احلالية          تيح ورغم االجيابيات اليت ميكن أن ي         

 لتعظيم مكاسب تطبيق اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية وتعليل املخاطر           ،ة املالية ي املؤسس تهالوطين وترقية منظوم  
 .1احملتملة لتطبيقها

 
 :آليات وإجراءات تأهيل القطاع املصريف اجلزائري: ول     املطلب األ

 املؤسسات  لالغمة حسب قطاعات النشاط، وال تتدخل إال يف متويل است         بعد ما كانت البنوك اجلزائرية منظ           
يل اامل فإهنا تطورت تدرجييا حنو اقتصاد السوق، حيث أصبح االدخار            ،العمومية خالل مرحلة التخطيط املركزي    

لبنك  وكان ا  ، حيث كان إصدار النقد مقابل مادي هو الطريقة الوحيدة للتمويل          ،يطغى على باقي االدخار الوطين    
 األموال املخصصة لالستثمار مبا فيها رؤوس األموال اخلاصة         حاجلزائري للتنمية، فيما خيص متويل االقتصاد، هو مان       

 .بالتمويل اخلارجي
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 إن القانون املتعلق    .ويل املؤسسات العمومية  م  ويف املرحلة املوالية عادت البنوك شيئا فشيئا إىل الوساطة النقدية لت          
لتنظيم النقدي كان الغرض منه توفري موارد جديدة للتمويل، بتنظيم           لذي وضع آليات جديدة     بالنقد والقرض ال  

 .موالالوساطة املالية وبتطوير سوق رؤوس األ
حيث أن  . ي القطاع املصريف العمومي يسري على نفس املنوال األصلي         بقنون  ا  وبالرغم من وجود هذا الق        

كل التطهري املايل للمؤسسات    ان مش أل ،لبية احلاجات وتطوير األنشطة      لت فحجم املوارد اجملمعة يبقى غري كا     
نتاجي ال جيد الدعم الالزم من طرف البنوك        إل وهكذا فإن القطاع ا    ،د حال جذريا  جتتكرر يف كل مرة، دون أن       ي

 .لتنويع عرض املنتوجات واخلدمات، السيما األنشطة املولدة للنمو والشغل
 

 : املصرفية على مجلة من العوامل واإلجراءات تتمثل فيما يلي    ويتوقف اصالح املنظومة
 

 :توفري شروط تشغيل البنوك -              الفرع األول
 يتمثل يف تسوية األوضاع القانونية للمؤسسات املصرفية         للمنظومة املصرفية  إن الشرط األول للتشغيل العادي         
 تطبيق  ال من خالل   ولن يتحقق ذلك إ    ،أي تدخل جديد من الدولة     ينبغي توفري الشروط حلمايتها، دون       .وبعدها

 :2التاليةالتدابري القانونية والعمليات 
 :وفري الشروط املصرفية إلعتماد البنوك اجلزائريةت- أ

 مها البنكان   ي اجلزائر  الوطين بنكالالقرض الشعيب اجلزائري و   ، جند أن     من بني البنوك اخلمسة الكربى          
 اعتمادمها من طرف جملس النقد والقرض لتوفر الشروط فيهما بعد مضي سنوات على إصدار                مت   لذاندان ال حيالو

سرعان ما يعاد   ف تغريا مستمرا ،     تدهحيث ش .  لكن تطور األوضاع فيما بعد مل يثبت ذلك         ،القانون املذكور 
 االعتماد جتاوزته التطورات    و ألن أ ،ولكوهنا مل حتصل على االعتماد    -النظر يف البيان احلسايب مبجرد إعداده        

 يف وضعية غري قانونية، فهي موجودة بالفعل لكن وجودها           حاليا   البنوك العمومية احلاصلة، وعليه فقد أصبحت     
 .صقائالقانوين يتأثر بالن

 ويدرك الشركاء األجانب هذه األوضاع بشكل جدي لذلك يتجنبون حتمل أي خطر مع البنوك نفسها دون                    
ن القوانني واالتفاقات املربمة مع صندوق النقد الدويل مل تسمح          أانات مهما كانت طبيعتها، كما      احلصول علىضم 

عليه مسألة تقدمي التزامات لفائدة املؤسسات املصرفية اجلزائرية، بالتوفر         ، و بإعطاء املنظومة املصرفية طابعا شرعيا    
ن البنوك  أار ثنائي بني احلكومات، ومبا       و يف حدود خطوط القروض املقدمة يف إط        أاملفيد على أصول مالية     

 خطر جتاري على الدائن األجنيب      فإنه يوجد . أصبحت مؤسسات اقتصادية عمومية ال تستفيد من ضمان الدولة        
 .سرةين كانت البالد يف حالة مالية مإحىت و
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امال ويطمئن   تغري جوانب عديدة يف القانون اجلزائري حىت يصبح ش         من خالل  كشف احلقائق       تظهر ضرورة   
-ة وأكثر عصرنة  ي أكثر مشول  يجعل القانون اجلزائر    ومع ذلك وقبل التفكري يف     ،موال األجنبية املنتظرة  رؤوس األ 

 بق ،  يط ين القانون اجلزائر  أ جيب ان نربهن على األقل يف نفس الوقت للعامل أمجع             -هو يف حاجة إىل ذلك    و
 .م القوانني السارية أكثر من ارتباطه جبوهرهوبالفعل فإن جانب الرساميل األجنبية يرتبط باحترا

هلدف من  فا ، املؤسسات وجيب أن تساهم معايري التنظيم والتشغيل يف انسحاب الدولة           كما-      ب
سس االنتاجية واملالية لنمو اقتصادي قائم على توسيع القطاع اخلاص بالتعاون مع              األذلك هو إقامة    

 . االستثمارو املوارد بواسطة سوق االدخارالشراكة األجنبية وعلى تنظيم ختصيصات
 : تطوير البنية التقنية للقطاع املصريف-ج       
حيتاج القطاع املصريف لتشغيله إىل بنية تقنية متطورة ، وتشمل هذه البنية الفروع التكنولوجية                        

ادل الوثائق االلكترونية   للخدمات والصناعة املالية وأنظمة التحويل اإللكتروين والدفع االلكتروين وتب          
 إىل جانب األنظمة املشتركة بني البنوك واألنظمة املشتركة بني           ،والتوزيع االلكتروين لألوراق النقدية   

 .القطاعات واملناطق او احملافظات
 االستعمال املكثف للتكنولوجيات    من خالل ومن الضروري إقامة نظام للتكيف مع املعايري املصرفية العصرنة              
ندسة العصرية وتوسيع نطاق التنافس يف القطاع وتقرير التعاون بني البنوك وحترير أسواق اخلدمات املالية                 واهل

 عوامل تشكل متطلبات وأساسية للنجاح وميادين نشاط البنوك اجلديدة إذا          هذه كلها وتوسيع الوساطة التقليدية، و   
 .القتصاد الوطيننعاش ا ال تصبح حمركا تزيد من قدرهتا التنافسية ونأأرادت 
 :سياسة جبائية حمفزة-              د

إعفاء كلي لرؤوس األموال اليت يعاد استثمارها وتعديل أسعار         ( ينبغي إعداد سياسة جبائية حمفزة           
لتشجيع املدخرين على االستثمارات املنتجة املباشرة اليت تدخل يف إطار التنمية             ) الفائدة للقروض   
 .ماعية للبالداالقتصادية واالجت

 :سابات يف البنوكاحلفتح ترقية وتوسيع خدمات -              ه
 :تشجيع املواطنني على فتح حسابات يف البنوك من خالل     
هبدف تفريب الشبكات البنكية من املتعاملني اإلقتصاديني       االت الفرعية املصرفية،  الوك توسيع شبكة -     

 .ذوي الدخول املرتفعة
 باإلضافة إىل الربط بني شبكات      ، املقاصة، ربط الشبكات املشتركة بني البنوك      فرغشبكة ل  إقامة   -   

 .اخلزينة والربيد و املواصالت والبورصة ، عالة على تشجيع الشراكة يف جمال مصاحل الدعم املايل
 .إلزامية فتح حساب لكل تاجر-  

 .الدولية VISAتوسيع إستخدام وسائل الدفع األكثر تطورا مثل بطاقات ال -
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سالمة وجناعة النظام املصريف تتوقف على الطريقة اليت متارس هبا البنوك قراراهتا             "  إضافة ملا سبق، فإن     
املتعلقة باإلقراض، وعلى الطريقة اليت  تدرك هبا املخاطر املتغرية وتتعامل معها وفقا لتطور الظروف                  

وفاعلية، ال بد أن يسري على أسس جتارية يف بيئة          وحىت يتمكن البنك من أداء وظائفه بكفاءة        . االقتصادية
ولزيادة املنافسة وتطوير اخلدمات على احلكومات أن تفتح        . تنافسية، وأن يكون ذو إرادة داخلية قوية      

األسواق أمام البنوك األجنبية وأن تسمح ألكثر البنوك احمللية قدرة على التنافس بأن تزيد من عدد فروعها                 
 .3"و معامالهتا

  
 :وحىت يتم ذلك جيب أن يتحقق ما يلي: تنمية الشراكة مع املتعاملني األجانب: الفرع الثاين 

ويتم ذلك بتحمل اخلزينة العمومية للديون اليت قدمتها          : تطهري احملافظ املالية للبنوك العمومية     -أ     
ا نظرا ملا تعاين منه     البنوك إىل املؤسسات العمومية خالل العشريات السابقة، واليت يستحيل استرجاعه          

ويف األصل فإن هذه الديون هي تابعة للخزينة العمومية، فالبنك خالل الفترات            . املؤسسة العمومية نفسها  
 البنك واملؤسسة كانت ختضعان لنفس       -السابقة مل يكن سوى  وسيطا خيضع لقرارات وزارة املالية          

 ختتلف عن كثري من النماذج العاملية وباخلصوص        ،ومديونية البنوك اجلزائرية للقطاع االنتاجي ال     -القانون
 . اقتصاديات الدول اليت متر مبرحلة االنتقال، ورمبا حىت بعض الدول الرأمسالية يف فترات سابقة

      وميكن للبنوك اجلزائرية أن تتعامل مع هذه املديونية، مثل ما وقع يف اليابان بعد احلرب العاملية الثانية،                 
ات إىل حسابات قدمية وجديدة، وتشمل أصول احلسابات اجلديدة األموال النقدية            أي تقسيم احلساب  

. والسندات احلكومية، وحتتوي خصوصا التزامات الضرائب وقدرا حمدودا من الودائع احملمية من الشطب            
أما أصول احلسابات القدمية، فتشمل مجيع القروض املضمونة من احلكومة، وحتتوي الودائع غري احملمية               
ورأمسال غري احملمية، وقد أتاحت هذه اهليكلة لرؤوس أموال البنوك فرصة املشاركة اإلجيابية يف إعادة                 

كما مسحت هذه املشاركة يف حتسني خدمة الرصد واملتابعة         . اهليكلة املالية والتقنية للمؤسسات املعسرة    
 .لة ضعف أداء هذه األخريةومهارات البنوك يف املراقبة والتوجيه االداري للمؤسسات والتدخل يف حا

من أجل تطوير اخلدمات املصرفية     :  تركيز القدرات البشرية الوطنية واألجنبية املتخصصة       -ب    
وضمان سالمة البنوك، وهذا ما يقتضي اإلشراف على بعض املهام سواء كانت مهام جارية مثل                  

، أو مهام     ) وإدخال تغريات ادارية   كإعادة هيكلة ( اإلشراف على االجناز الفعلي للمهام، وأعمال الحقة        
 :قبلية كدراسة اجلدوى وتقييم املؤسسات واملشروعات من خالل اإلعتماد على مؤشرات معينة

املؤشرات الذاتية املرتكزة أساسا على درجة الثقة بني البنك والعميل، واليت حتدد انطالقا من احترام               "-  
 .لشفافية يف العالقاتااللتزامات، القدرة التسيريية للمسؤولني، ا
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املؤشرات املوضوعية وهي مؤشرات املردودية املالية، والتحليل املايل وهو الذي سيمكن من معرفة              -   
 .   4" قدرة املؤسسة على التمويل الذايت وعلى التسديد يف االجال املستحقة، ودرجة تعرضها للمخاطر

 وباخلصوص تعميم   ال اخلدمات املصرفية  تطوير الوسائل التكنولوجية املستخدمة يف جم       -      ج
استخدام االعالم اآليل وربط الوكاالت البنكية فيما بينها بشبكة اعالمية تؤهل البنك ألداء عمله على                

بأكثر سرعة وأقل تكلفة، فاستخدام االعالم االيل ميكن من تعجيل اجناز املهام املصرفية              : أحسن حال   
ية ومصداقيتها،  مما حيقق رضا الزبائن ويكسب ثقتهم يف البنك،            واحلرص على سالمة العمليات املصرف    

 .ويسمح جبذب زبائن جدد، وبالتايل تنشيط عملية مجع املوارد 
 .حتسني وتوسيع منظومة اخلدمات املصرفية: الفرع الثالث

كامل  تطوير اخلدمات املصرفية وحتسينها وإعادة االعتبار إىل الزبون الذي على أساسه يتوقف               -1     
نشاط البنك، يف إطار حتسني و توثيق العالقات مع الزبائن، فإن البنك مطالب بوضع وتطوير سياسة                  
جتارية مميزة عن غريه، وتبني نوعية خدماته وصورته، وهذا لن يتأيت إال من خالل وضع إسترتيجية تسويق                 

 : مصريف ترتكز على 
نوعية استقبال وختصيص مصاحل خاصة لإلعالم      حتسني  (التحسني من هياكل و طرق اإلستقبال       .أ      

 )واالتصال واالستشارة اليت قد حيتاجها املتعامل مع البنك
إحترام الزبائن و األخذ بعني اإلعتبار احتجاجاهتم وإقتراحاهتم، حىت تتسىن تلبية احتياجهم               .ب     

دة، و نشر كل املعلومات بفعالية، وعادة ما يتحقق ذلك من خالل التقرب من الزبون بفتح وكاالت جدي         
 .اليت هتمه سواء كانت اقتصادية، مالية أو تشريعية

السرعة يف معاجلة العمليات، وتطبيق سياسة اتصال هتدف إىل زيادة الطلب على منتوجات و                .ج     
خدمات البنك، وهذا مهم، لتوصل البنك إىل خلق صورة قوية لنفسه، وطبعا يكون هذا باستعمال                  

 .    اإلعالن–الدعاية ومتويل النشاط األديب و العلمي : وسائل االتصال
 

 التحول إىل البنوك الشاملة ذات اخلدمات املتنوعة واملتطورة كخطوة حنو مواجهة املنافسة                -2     
املصرفية العاملية، ويتطلب ذلك العمل على عدة مستويات سواء على مستوى الدولة أو احلكومة أو على                

يف يف جمموعة أو على مستوى البيئة الداخلية لكل بنك، من خالل تقوية قاعدة                مستوى اجلهاز املصر  
رأمسال البنوك وزيادة عمليات اإلندماج للوقوف يف وجه البنوك املنافسة، باالضافة لالستعداد اجليد               

ة وعقود  للدخول يف التعامل بقوة مع املستحدثات املصرفية احلديثة املتمثلة يف املشتقات والعقود املستقبلي            
االستثمار مثل عقود االختيار ومقايضة األوراق املالية واملبادالت وعمليات املقاصة اإللكترونية داخل              
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البنوك، عالوة على تقوية دور البنك املركزي يف مرحلة حترير اخلدمات املصرفية من حيث القدرة                  
 .5اإلشرافية والتنظيمية

 :6العاملني بالبنوك وذلك من خالل تنمية مهارات : االهتمام بالعنصر البشري-3
الرفع من مستوى كفاءة العاملني بإعطاء األولوية يف التوظيف خلرجيي اجلامعات،الذين ينبغي أن تتوفر         .   أ

 : فيهم العناصر التالية
املعرفة اجليدة بتشكيلة خدمات البنك و خصائصها، وبإهداف املخطط التسويقي والوسائل             -       

 .قهااملستعملة لتحقي
 ).تقنيات االتصال املباشر( إمتالك معلومات متعلقة بترويج املبيعات -     
 .إخضاع اليد العاملة لدورات تدريبية و ندوات سواء داخل الوطن أو خارجه.  ب
ربط الترقية باالنتاجية والتكوين،من خالل مطابقة عالوات         :تطبيق نظام حتفيزي يرتكز على     .ج   

 .الفردياملردودية مع اجملهود 
 : 7تصميم نظام إعالمي مالئم الحتياجات البنك و الزبائن-4

إن وجود نظام إعالمي متني جيعل املعلومات تتدفق بشكل سريع وسليم، وهذا ما ميكن البنك من التعرف             
على كل املعطيات املالية االقتصادية أو التشريعية اليت هتمه و هتم الزبون، ومتابعة كل التطورات يف عامل                  

 .لتقنيات املرتبطة بالنشاط البنكي من أجل تقدمي خدمات جديدة للعمالءا
  كما أن انسياب املعلومات داخل البنك نفسه،  يعطي للمسؤلني القدرة على متابعة نشاطات البنك،                
ومقارنة النتائج مع األهداف املسطرة، وللعاملني الفرصة للتعرف أكثر على مؤسستهم وتبين حتقيق                

  ألهنم سيشعرون باإلنتماء إىل اجلماعة ، غري أن هذا لوحده ال يكفي، بل جيب تدعيمه                  أهداف البنك 
بتحسني تداول املعلومات ما بني البنوك للتعجيل بعمليات حتصيل الشيكات، واألوراق التجارية وعمليات          

 .التحويل
 نيآليات و اجراءات تأهيل السوق املالية و رفع كفاءة قطاع التأم: املطلب الثاين

 
 :آليات وإجراءات تأهيل السوق املالية يف اجلزائر: الفرع األول

       يرى بعض اإلقتصاديني أن تطوير السوق املالية يتم إما يف جانب العرض،وذلك من خالل تشجيع إنشاء                 
نشر شركات األموال وخلق أدوات جديدة،وإما من جانب الطلب وذلك يتوفري املناخ املالئم إقتصاديا وسياسيا و              

الوعي االدخاري لدى األفرادوتوفري املعلومات الكافية عن قطاعات اأعمال املختلفة ونشاطاهتا،ويف البلدان املتقدمة             
 .يكفي التطوير من جانب واحد ،حيث أن احمليط اإلقتصادي واإلجتماعي السائد يتكفل بتطويراجلانب املتبقي
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تطوير أحد اجلانبني دون تطوير اجلانب اآلخر، فزيادة العرض           أما يف الدول املتخلفة فإنه ليس هتاك فائدة من          
 ،من خالل ماسبق، يتضح لنا أن تطوير السوق املايل يف           8دون مقابلة ذلك بطلب كاف لن يعطي النتيجة املرجوة        

  9اجلزائر يرتكز على العناصر التالية
 ذلك من خالل    املرتبط باالقتصاد الكلي و    احمليط   يف حكم الت  ينبغي : توفري البيئة اإلقتصادية املالئمة     -1   

لحد من  ل  أسباب التضخم والسعي      والقضاء على ; ،مراجعة التشريعات والتأكيد على ضرورة االستقرار واألمن      
يد على ضرورة الربط  ككما ينبغي التأ  . ظاهريت التهرب والغش اجلبائيني مع العمل على حمو سوق االقتصاد املوازية          

 . واالقتصاد احلقيقي مع مراجعة اإلطار التشريعي والتنظيمي للبورصة كلما دعت احلاجة لذلكبني االقتصاد املايل
 مراجعة شروط دخول مؤسسات القطاع اخلاص يف البورصة ملا ميكن ان تلعبه من أدوار أساسية يف                  ضرورة -2  

ية الدخار وتداول أوراقها املالية هبذه       ومتكينها بالتايل من االستفادة بالدعوة العموم      ،حتقيق التنمية الشاملة للبالد   
 .ةئاهلي

يها على املستوى التنظيمي    ري من املفيد للمؤسسات العمومية قبل دخوهلا البورصة إمتام عملية تطه             -3    
 ملا هلم من قدرات     يسنيريي قبل خصخصتها، ويستحسن عند حترير أسهمها التوجه للمستثمرين التأس          يوالتس
وبعد . إشراك عمال املؤسسة يف رأس ماهلا     ب وذلك   ، يتعني تطبيق سياسة إدماج للمحيط     ومع ذلك فإنه  . متويلية

ويف حالة عدم قدرهتم    . ذلك ميكن اللجوء إىل اجلمهور العريض بغية صرف أسهم املؤسسة يف أوساطهم                
وتنظيمية وكفايتهم فإنه ميكن التوجه للشراكة األجنبية مع ضبط سلوكيات هؤالء املستثمرين بنصوص تشريعية               

 تتوىل مهمة حتديد احلقوق والواجبات لكل األطراف على النحو الذي  تتم فيه احملافظة على املصاحل                   ،واضحة
  .وينبغي اإلشارة إىل أن توسيع قاعدة املسامهني تعطي حركية كبرية يف نشاط البورصة. العليا

 مبختلف وسائل شبكات االتصال والسعي      ة يف األوساط العريضة من اجملتمع     ي ضرورة نشر الثقافة البورص    - 4  
 وقد يبدو من املفيد جدا يف مرحلة         ،على تعويد اجلمهور على استعمال أدبيات البورصة يف الثقافة الشعبية           

وبشأن العامل الديين،   . و اجلزئي للمتدخلني  أبائي مناسب ومتدرج وذلك باإلعفاء الكلي       جاالنطالق وضع نظام    
تنويع األدوات املالية واإلبداع فيها مبا يتناسب والنظام القيمي للعائالت على النحو            فإنه من األنسب العمل على      

 . واالستفادة منها بتوجيهها حنو املشاريع اإلمنائيةرتةالذي يسمح بتجنيد املدخرات املكت
خلني يف  وضع رقابة شديدة وتشريعات وقوانني صارمة معاقبة التصرفات غري القانونية وغري الرشيدة للمتد             -5  

 .البورصة
 

 :آليات وعوامل رفع كفاءة قطاع التأمني يف اجلزائر:   الفرع الثاين
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إن االنضمام املرتقب للجزائر للمنظمة العاملية للتجارة، حيتم عليها االسراع يف تكييف أوضاعها االقتصادية،                   
 :، جند مايليولعل من بني أهم اإلجراءات واجبة اإلختاذ اليت ختص قطاع التامني وحميطه

وضع دراسة اقتصادية دقيقة ملدى حاجة السوق إىل املزيد من الشركات، تعتمد يف اختاذ أي قرار بشأن                   -1
 .إجازة شركات جديدة وطنية أو مشتركة

 :وضع شروط مشددة لتأسيس شركات التأمني، تتناول على سبيل املثال الاحلصر األمور التالية -2
 .حتديد حجم رأس املال املدفوع - أ
 .ديد حصة رأس املال الوطين ورأس املال األجنيب يف الشركات املشتركةحت-ب
 .تكوين جملس اإلدارة والشروط الواجب توفرها يف أعضائه-ج
 . حتديد احلد األدىن للمؤهالت الفنية واملالية للمدراء التنفيذين يف الشركات-د
 .تلفة حتديد مبالغ مناسبة توديعية لقاء ممارسة أنواع التأمني املخ-ه
 . حتديد أسلوب استثمار أموال الشركات مبا خيدم اإلقتصاد الوطين-و

وضع نظام شامل وكفؤ لإلشراف والرقابة وتكوين هيئة متخصصة تضم مؤهالت فنية ومالية وإدارية تتوىل            -3    
 .زاتتنفيذ اإلشراف والرقابة وإختاذ إجراءات  رداعة وعقوبات مشددة لتجنب ارتكاب املخالفات والتجاو

 
 .اإلستفادة من جتارب الدول األخرى يف ممارسة اإلشراف والرقابة-4      
اإلهتمام بربامج التدريب للعاملني يف قطاع التأمني ويف هيئات الرقابة واإلشراف والزام الشركات بوضع              -5

 .خطط وبرامج لتنمية الوعي التأميين وتوسيع قاعدة انتشار التغطيات التأمينية املختلفة
 .إجياد جهاز خاص ملتابعة شؤون اإلتفاقية ومراقبة حسن تنفيذها-6
تضمني مناهج الدراسة يف الكليات املختصة تدريس اإلتفاقية وعالقتها بالشؤون االقتصادية الدولية مع              -7

 .اإلتفاقيات األخرى أيضا
يف هذا اجملال من    ) تمنح ختفيضا ( ، وتقدمي مزايا للزبون     "التأمني املركب "إختراع منتوجات جديدة مثل     -8

 .الوثائق وإقامة عالقات حسنة مع الزبون من أجل كسب ثقته
 . اإلعتماد يف حتديد تسعرية التأمني على جداول إحصائية وطنية-9   

 تشجيع تأمينات األشخاص من خالل منح ختفيضات ضريبية والعمل على تسهيل إجراءات تسوية                -10
 .املباشراملتضررين، وتطبيق إتفاقية التعويض 

 .العمل على إنشاء معهد تكوين عايل يف جمال التأمني، وخصوصا يف جمال اخلربة اإلكتوارية-11 
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 :  خالصة الفصل الثالث
 
من املتوقع أن يؤدي التزام البلدان العربية بتطبيق اتفاقية جتارة اخلدمات املالية آثارا واضحة على القطاع املايل     

 : ديات ، ويوجد يف هذا اجملال اجتاهان خمتلفانيف هذه االقتصا
   االجتاه املتفائل الذي يرى بأن هذه اآلثار ستكون إجيابية، وأن القطاع املايل العريب قادر على رفع التحدي و 

 .احلفاظ على مكانته يف السوق وتطويرها
صة ذهبية للشركات املالية الدولية لزيادة     بينما يذهب أنصار االجتاه املتشائم إىل أن هذه االتفاقية تعترب  فر

هيمنتها على السوق املالية العربية، وفرض نفوذها فيها،وتوجيهها توجيهايؤثر يف السيادة النقدية واملالية 
 .لالقتصاديات العربية

 يف ذلك اجلزائر        ومهما كانت طبيعة اآلثار اليت ستتركها االتفاقية، فإن القطاع املايل يف البلدان العربية مبا
مدعو لرفع كفاءته وذلك بتوفري مجلة من العوامل يأيت يف مقدمتها حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي، توفري اإلطار 
التشريعي والرقايب الواضح،إضافةإىل جمموعة من اإلجراءات كالزيادة يف رمسلة البنوك العربية من خالل االجتاه إىل 

ة خدماهتا وإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية يف خمتلف جماالهتا، عالوة على توفري دجمها والعمل على تنويع شبك
 .الكفاءات البشرية اليت  يعتمد عليها لتحقيق  النجاح يف رفع التحدي
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