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 أمهية املوضوع:  أوال

يعترب قطاع اخلدمات املالية من القطاعات املهمة واملدعمة للقطاعات اإلنتاجية األخرى يف معظم                  
اقتصاديات دول العامل سواء املتقدمة منها أو النامية، حيث تعتمد مجيع فروع النشاط االقتصادي يف الوقت                 

فقد أصبح من الصعب مبكان وجود نشاط اقتصادي ال يعتمد           لـماليةاحلايل وبصفة أساسية على اخلدمات ا     
 نظـرا لدورها األســاسي يف التمـويل وكمنتج للخدمات          بطريقة أو أخرى على اخلدمات املالية،      

املتنوعة اخلاصة بالوساطة وإدارة املخاطر، وتعرف جتارة اخلدمات املالية منو سريعا نتيجة انتقال االقتصاد                
ن االقتصاد احلقيقي اإلنتاجي إىل االقتصاد الرمزي بسبب املزج بني األسواق اجلديدة واملتنامية يف               العاملي م 

االقتصاديات النامية واقتصاديات التحول والتحرير املايل والتجاري ، وهدا باستخدام األدوات املالية اجلديدة             
 لقطاع اخلدمات املالية والدي تتجاوز      والوسائل التكنولوجية احلديثة ، وهو ما يؤكد كذلك الدور املعترب          

 .أمهيته نصيبه يف االقتصاد  ألنه حمرك النمو يف االقتصاد احلديث 
إن التحوالت اليت حدثت علي املستوى الدويل  والرغبة يف فتح األسواق الدولية أمام جل القطاعات                   

دراج اخلدمات املالية يف نطاق مفاوضات االقتصادية  مبا يف دلك قطاع اخلدمات ، دفعت الدول املتقدمة إىل إ           
االوروغواى ، وكان اهلدف من ذلك حترير قطاع اخلدمات  املالية باإللغاء التدرجيي للقيود اجلمركية وغري                 

من أهم إتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة،      اجلمركية على هدا القطاع، تعد اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية           
 النظام املايل   ميزات خاصة مقارنة باالتفاقيات التجارية األخرى،كما أهنا تعد جزءا هامامن         لكوهنا تتصف مب  

العاملي اجلديد الذي يعترب من أعقد وأهم مكونات اإلقتصاد العاملي الذي يزداد حتوال من االقتصاد احلقيقي إىل           
 .االقتصاد الرمزي 

 إشكالية البحث:  ثانيا

 قطاع اخلدمات املالية يف االقتصاديات الدول املتقدمة ، يترافق مع             إن التطور الكبري الذي يعرفه    
الضعف الكبري الذي يتميز به يف الدول النامية ،  مماجعل املنافسة غري متوازنة بني  أطراف قوية بشركاهتا                     

ك الدول  الكربى متمثلة يف الدول املتقدمة وبلدان ضعيفة مبؤسساهتا ويتعلق األمر بالدول النامية مبا يف ذل                
العربية، وإنطالقا من ذلك فإننا سنحاول الوقوف على مكانة وواقع القطاع املايل يف البلدان العربية                   
والتحوالت والتغريات اليت مير هبا يف ظل ما يشهده االقتصاد العاملي من حترير اقتصادي ومايل ، وانعكاسات                 

 املايل خصوصا ،وكيف ميكن الرفع من القدرة        تلك التحوالت على اقتصاديات الدول العربية عموما وقطاعها       
 .التنافسية هلدا القطاع  هبدف االستفادة  القصوى من مزايا اتفاقية حترير اخلدمات 
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 :   وميكن إبراز معامل املشكلة اليت سنحاول معاجلتها من خالل  اإلجابة على األسئلة التالية 

 يف ذلك ؟جلديد وما موقع اتفاقية جتارة اخلدمات املالية  ما هي أهم خصائص النظام املايل العاملي ا– 1

 على القطاع املايل يف البلدان العربية عموما        اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية       ما هي انعكاسات     -2        
 واجلزائر خصوصا؟

 ة اآلثار السلبية التفاقية    هل الطبيعة اهليكلية للقطاع املايل يف البلدان العربية قادرة على مواجه            – 3        
 ؟ واالستفادة من مكاسبها؟جتارة اخلدمات املالية 

 ماهي اإلجراءات والسياسات الواجب اتبعاها لرفع القدرة التنافسية للقطاع املايل يف البلدان العربية        -4       
 عموما واجلزائر خصوصا  ؟ 

 :فرضيات البحث:    ثالثا 

 :شكالية البحث ميكن صياغة الفرضيات التالية على ضوء العرض السابق إلو    

يعرف القطاع املايل يف الدول العربية وخاصة الدول حمل الدراسة ضعفا كبريا وخاصة يف الدولة                -1   
 .حمل الدراسة ، مما جيعلنا نتوقع عدم قدرته على مواجهة التحوالت املالية الدولية 

ثار  سلبية على االقتصاديات العربية عموما وعلى        ات املالية آ  اتفاقية حترير جتارة اخلدم   إن لتطبيق   -2     
 .قطاعها املايل خصوصا

 خصوصا، أن   – اجلزائر   –ميكن للقطاع املايل يف البلدان العربية عموما والدولة حمل الدراسة             -3          
 إذا مت تأهيله،    الية اتفاقية حترير جتارة اخلدمات امل     يواكب التحوالت املالية الدولية و يستفيد من مكاسب       

 .وتثمني امليزة النسبية اليت يتوفر عليها 

 :أهداف البحث:    رابعا 

 : التالية ف    نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق األهدا

استخالص أهم األسس اليت يقوم عليها النظام املايل العاملي اجلديد ، وإبراز أمهية هدا النظام يف                  -1   
 .االقتصاد العاملي 

، و كيف ميكن    اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية    الوقوف على أهم  املبادئ اليت ترتكز عليها          -2   
 .تثمني  بنود هده االتفاقية لتكون يف صاحل القطاع املايل العريب  وخاصة بالنسبة للدول حمل الدراسة 

صاديات الدول العربية عموما    على اقت  اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية        استشراف انعكاسات -3   
 .وعلى القطاع املايل خصوصا ، وحماولة التنبيه إىل اآلثار السلبية املتوقعة ، وتثمني اآلثار اإلجيابية 
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 حماولة تقدمي أهم السياسات واآلليات والعوامل الكفيلة برفع كفاءة القطاع املايل يف البلدان                -4    
 .وى الوطين أو على املستوى اإلقليمي العريب العربية ، سواء تعلق األمر على املست

اليت قد تقترب من موضوعنا ، وتنمية قدراتنا         تاملسامهة يف إضافة لبنة جديدة إىل جمموع الدراسا       -5    
   .املعرفية يف املواضيع املالية اليت ترتبط بالعالقات الدولية 

 :حمددات البحث:       خامسا 

 : على النقاط التالية ترتكز حمددات  حبثنا        

 ، وحماولة معرفة ميكانيزمات      اإلملام النظري بطبيعة وخصائص النظام املايل العاملي اجلديد        -1       
 .هدا النظام 

وأثارها على القطاع املايل     ،دراسة أهم نصوص ومبادئ اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية        -2           
 .يف البلدان العربية 

  .دراسة القطاع املايل العريب بالتركيز على القطاع املايل يف اجلزائر -3          

يشتمل البحث   على دراسة القطاع املايل الذي نعين به نشاط املصارف و نشاط التأمينات                -4           
 .واألسواق املالية ، وكيف ميكن تأهيل هدا القطاع ليكون يف مستوى  املنافسة الدولية 

 :منهج البحث: سا      ساد

سنعتمد على املنهج التارخيي وذلك من خالل التطرق لتطور النظام املايل العاملي اجلديد بتطور                          
، و نستعني باملنهج الوصفي الستعراض مكانة القطاع املايل يف           تجارة اخلدمات املالية  االتفاقيات املنظمة ل  

 الستخالص ة،كما سنستخدم املنهج االستنتاجي واالستنباطي ،     البلدان العربية وخاصة يف الدولة حمل الدراس      
 على القطاع املايل يف البلدان العربية عموما        رة يف اخلدمات املالية     أهم اآلثار احملتملة لتطبيق اتفاقية التجا     

طاع واجلزائر خصوصا، وهو نفسه املنهج املتبع للتوصل إىل اآلليات و إجراءات تأهيل القدرات التنافسية للق              
 . املايل على املستوى العريب واحمللي 

 :خطة البحث:    سابعا 

سنقوم بدراسة هدا البحث يف ثالثة فصول ،حيث نتناول يف الفصل األول طبيعةاالتفاقية العامة                 
للتجارة يف اخلدمات يف ظل  النظام التجاري واملايل العاملي اجلديد بالتطرق يف املبحث األول خلصائص النظام                 

دراسة أهم نصوص االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات يف املبحث الثاين،           اري واملايل العاملي اجلديد ، مث       التج
أما املبحث الثالث فنستعرض فيه التفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية ،وسنتعرض يف الفصل الثاين لدور ومكانة                

املبحث األول لدور ومكانة القطاع املايل       إذ نتطرق يف     ئر،  القطاع املايل يف البلدان العربية بالتركيز على اجلزا       
يف البلدان العربية  يف املبحث الثاين لدور ومكانة قطاع املصارف والتأمني يف االقتصاد اجلزائري ، لنمر يف                    
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املبحث الثالث إىل طبيعة املؤسسات واألسواق املالية يف اجلزائر، أما الفصل األخري فنخصصه لعوامل رفع                 
فاءة القطاع املايل يف البلدان العربية عموما والبلدان حمل الدراسة خصوصا ملواجهة حتديات تطبيق اتفاقية                 ك

اآلثار احملتملة لالتفاقية على القطاع املايل يف البلدان العربية وخاصة          ، باحلديث عن    حترير جتارة اخلدمات املالية   
امل زيادة القدرة التنافسية للقطاع املايل يف البلدان العربية         الدولة حمل الدراسة يف املبحث األول ،و آليات وعو        

يف املبحث الثاين ، وأخريا حناول تقدمي يف املبحث الثالث أهم اإلجراءات الواجب إختادها لزيادة القدرة                   
 .التنافسية للقطاع املايل على املستوى اإلقليمي 
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