
  اخلامتـة 

 الخـــاتمـــــــــة 
 

     
لقد أدى حتول العامل من االقتصاد احلقيقي إىل االقتصاد الرمزي إىل زيادة أمهية القطاع املايل لكونه حمرك      

 .للعديد من الفروع و القطاعات االقتصادية
سائل املالية، حيث جاءت     وقد شكلت االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات املالية أساسا للتعاون الدويل يف امل

. يف إطار سعي دول العامل إىل إنشاء إطار قانوين ينظم التجارة الدولية للخدمات عامة واخلدمات املالية خاصة
وينص هذا االتفاق على االلتزام بفتح األسواق احمللية أمام البنوك ومؤسسات التأمني األجنبية والشركات اليت 

دمي خدماهتا ومنتجاهتا لعمالء الدولة املضيفة، لتعمل جنبا إىل جنب مع الشركات تتعامل باألوراق املالية، لتق
مبدأ الدولة األوىل بالرعاية، ومبدأ : وحتكم هذه االتفاقية مجلة من املبادئ العامة وأمهها. واملؤسسات الوطنية

 .املعاملة الوطنية، والنفاذ إىل األسواق، ومبدأ التحرير التدرجيي
 

قطاع املايل يف البلدان العربية، وهو جمال تطبيق هذه االتفاقية باالختالل اهليكلي والضعف املؤسسي     ويتسم ال
والوضعية الصعبة، فهو قطاع حديث نوعا ما يف غالبية البلدان العربية مبا يف ذلك اجلزائر، ويعاين من احتكار 

 اليت حتكمه، فضال عن ضعف استخدام الدولة مللكيته وعدم شفافية و وضوح األطر القانونية والتشريعية
التكنولوجيا و اخنفاض مستوى التكوين البشري يف القطاع، مما ينعكس سلبا على طبيعة وحجم النوعية اخلدمات 

 .املقدمة هبدف تلبية إحتياجات االقتصاديات العربية يف هذا اجملال
 

مات املالية يف ظل وضعها الراهن ستكون له آثار     والشك أن تطبيق البلدان العربية التفاقية حترير جتارة اخلد
وخيمة، وذلك من خالل سيطرة  املؤسسات املالية األجنبية ذات الكفاءة والقدرة التنافسية واالحترافية العالية، 

وهذا ما يسمح بتقدمي اخلدمات املالية املتنوعة، و تأثري تلك املؤسسات على تلبية االحتياجات التمويلية و القدرة 
 .التنافسية لالقتصاديات العربية

 
    وتبعا هلذه التوقعات فإن الدول العربية مطالبة  بتأهيل قطاعها املايل ورفع كفاءة قطاعتها ، من خالل  زيادة 

عمليات االندماج االجيايب، والتحول من العمل املصريف واملايل التقليدي إىل الصريفة الشاملة احلديثة، وإدخال 
التأقلم مع التحديات احلديثة و حتويلها إىل فرص للنمو املضطرد والتنميةاملستدمية، عالوة على التكنولوجيا و

ضرورة وحتمية ترقية التعاون املايل وتبادل اخلربات واملعارف بغية الوصول بالقطاع املايل العريب إىل  مستوى 
 .القطاع املايل يف الدول املتقدمة

 :النتائج 
 :ن النتائج و من أمهها نذكر لقد توصلت إىل مجلة م



  اخلامتـة 

يلعب القطاع املايل دورا مهما يف االقتصاديات املتقدمة باعتباره القناة التمويلية اهلامة ملختلف القطاعات -1
األخرى يف حني يفتقد هلذه املكانة يف االقتصاديات العربية حيث يعاين من الضعف و االختالالت اهليكلية و 

 .النوعية
صالح املايل اليت بذلتها الدول العربية إىل حتسني وضعية القطاع املايل، لكنها دون مستوى أدت جهود اإل-2    

 .املشكالت الداخلية و التحديات اخلارجية
 تعترب اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية من أهم االتفاقيات يف جمال جتارة اخلدمات نظرا لتعلقها -3

 .قتصاد احلديثباخلدمات املالية اليت تعد عصب اال
 إن إقبال الدول العربية على تطبيق اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية سيحملها تكلفة قاسية جدا نظرا -4

 .لضعف قدراهتا التنافسية
 يعاين اجلهاز املصريف اجلزائري من عدم الفعالية نتيجة سيطرة الدولة من حيث امللكية والوصاية املباشرة -5

 .كة اخلدمات املصرفية املقدمة، إضافة الخنفاض مستوى تكوين الكوادر البشريةمن جهة، ومجود شب
االستقاللية لقطاع التأمني يف اجلزائر، لكن هذا األخري مل يتمكن بعد من ) 95/07(  لقد منح القانون -6

 .مواكبة التطورات يف عامل الصناعة التأمينية
زائر على ثالث مؤسسات، فضال عن معاناة البورصة من  اقتصار عدد املؤسسات املتعاملة يف بورصة اجل-7

 .مجلة من العوائق والعقبات حتول دون تطورها ومسامهتها االجيابية كآلية للتمويل
 

 : التوصيات
  :على ضوء النتائج اليت توصلنا إليها نقترح جمموعة التوصيات التالية

 .ملنافسة األجنبية إال بعد هتيئتها و تأهيلها عدم التسرع يف فتح القطاعات املالية العربية أمام ا-1 
 االهتمام  اجلدي باالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات وحماولة دراسة خمتلف جوانبها، ملعرفة حقيقة -2

االلتزامات املترتبة واآلثار على االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة وصياغة سياسات بعيدة املدى لتسهيل 
 .يب يف االقتصاد العاملي االندماج االجيا

 . ترقية التعاون املايل بني البلدان العربية لتعظيم اآلثار اإلجيابية احملتملة وتفادي اآلثار السلبية املتوقعة-3
 العمل على توفري اآلليات املؤسسية واإلجراءات الضرورية لرفع كفاءة القطاع املايل العريب مبختلف أجزائه -4
 ). األسواق املاليةالبنوك، التأمينات،( 
 رفع كفاءة شركات القطاع املصريف اجلزائري و تنمية قدرته التنافسية، خاصة و اجلزائر يف مرحلة -5

 االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، 
 . توفري آليات وعوامل تطوير و تنشيط بورصة اجلزائر-6
 .حتسني تنافسية قطاع التأمني احمللي-7
 
 


