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 :   تمــهيــــد
د املتبادل إىل حتويل  االتفاقية          لقد أدى التوسع التجاري والتطور االقتصادي العاملي ، وتنامي درجة االعتما           

 إىل املنظمة العاملية للتجارة واليت أصبحت اخلدمات جماال من جماالهتا على             -اجلات–العامة للتعريفات والتجارة    
 . املستوى الدويل و القطري من خالل اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات

نظام التجاري واملايل العاملي اجلديد، فإننا سنقسم هذا الفصل              وإلبراز طبيعة اتفاقية حترير اخلدمات يف ظل ال       
 :إىل ثالث مباحث هي

 : خصائص النظام التجاري واملايل العاملي اجلديد :  املبحث األول -    
 : طبيعة االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات:  املبحث الثاين-   

 يةحترير جتارة اخلدمات املال: املبحث الثالث -    
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 : خصائص النظام التجاري والمالي العالمي الجديد :     المبحث األول 
 نتناول يف هذا املبحث مالمح النظام التجاري واملايل العاملي اجلديد من خالل تطرقنا يف العنصر األول للعوملة                     

النظام املايل وأهم مستجداته  وجهود       خلصائص   واإلقليمية التجاريتني، يف حني نستعرض يف العنصر الثاين         
    . إصالحه

  وخصائصه النظام التجاري العالمي الجديد:المطلب األول
تزامن تكثيف اجلهود الدولية لعقد مفاوضات هتدف إىل إنشاء نظام جتاري متعدد األطراف مع تنامي                 

خمتلف « يعرف بأنه    نظام جتاري عاملي،     تكوين التكتالت والتجمعات االقتصادية، وانتهى األمر إىل تكوين        
دول، شركات،  : القواعد واملبادئ واالتفاقيات واملؤسسات اليت تعمل على تنظيم التجارة بني مراكز قرارات             

العوملة من خالل آليات منظمة التجارة العاملية،        بتميز  ي، و 1»هبدف بناء سوق عاملية وموحدة    -جتمعات جهوية 
وسنتناول يف هذا   . الت اإلقليمية واالقتصادية اليت هتدف إىل إنشاء مناطق للتبادل احلر         واإلقليمية من خالل التكت   

 .   واإلقليمية من خالل التكتالت اإلقليمية. العنصر العاملية من خالل املنظمة العاملية للتجارة

 :تطور النظام التجاري العالمي   .الفرع األول
ة للنظام التجاري العاملي    دير من خالل التعرض للهيئة امل      سيتناول هذا العنصر من الوجهة التجارية       
  والهم مبادئ هذا النظام ولكن وقبل ذلك سنتطرق وبإجياز إىل بنية االتفاقيات             -املنظمة العاملية للتجارة  . اجلديد
 .  يف ظل هذا النظامالتجارية

  يف ظل النظام التجاري متعدد األطراف  التجارية االتفاقياتمضمون.أوال
تمثل النظام التجاري متعدد األطراف يف خمتلف املبادئ املستوحاة من االتفاقيات اليت تنظم التجارة                ي

 .واليت تطورت عرب مراحل عديدة منذ نشأة اجلات إىل تأسيس املنظمة العاملية للتجارةالدولية 

                                                           
،امللتقى الدويل األول حول اجلزائر و النظام العاملي اجلديد للتجارة،جامعة "مكانة الدول النامية يف النظام التجاري العاملي للتجارة"دمدوم كمال،  1

 .184 ،ص30/04/2002و29:عنابة، أيام



         جارة يف اخلدمات يف ظل النظام التجاري واملايل العاملي اجلديدطبيعة االتفاقية العامة للت:الفصل األول

 

 

4

 - الغات-اإلتفاقيةالعامة للتعريفات والتجارة.1 
ظهرت ضرورة ملحة إلعادة ترتيب األوضاع االقتصادية العاملية املتردية،          فلثانية  انتهت احلرب العاملية ا           

إنشاء صندوق النقد الدويل وإنشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري مبقتضى اتفاقية           بقامت الدول الصناعية الكربى   ف
 1947عام  " كوبا" "اناهاف"، وأثناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتوظيف يف           1944بريتون وودز   

غري أن  . ة ميثاق منظمة التجارة الدولية    غاجتمعت الدول الشريكة التجارية الرئيسية يف العامل واتفقت على صيا          
تلك املنظمة مل تنشأ بسبب رفض الكوجنرس األمريكي املصادقة على ميثاق هافانا وذلك الحتوائه على أحكام من                 

 .ياستها الوطنيةس سيادة الدول يف رسم سشأهنا أن مت
وعوضا عن ذلك قررت الدول املشاركة أن تأخذ جزء من ميثاق هافانا، الذي يتعلق بتنظيم املعامالت                 

الغات  يف التجارة الدولية وصياغته يف اتفاقية مسيت باالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة أو                    
GénéralAgreementon tariffs and trade" "    قية مؤقتة إىل أن يتم التصديق       وقد اعتربت هذه االتفا

 عندما أصبح واضحا أن التصديق      ها، ولكن مت التخلي هنائيا عن فكرة تأسيس       OCIعلى منظمة التجارة الدولية     
ات بأهنا الغتعرف ، و48 يناير قدبدأ إعمال إتفاقية الغات يف على ميثاقها من السلطات التشريعية أمر غري ممكن، و        

طراف تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة عقدت بني حكومات الدول املوقعة عليها واليت            معاهدة دولية متعددة األ   "
،وقدبلغ عدد أعضاء الغات    1"تعرف اصطالحا باألطراف املتعاقدة هبدف حترير العالقات التجارية الدولية للسلع          

 .دولة )124 (1994حىت أكتوبر 

 لغاتداف اتفاقية اأه.1-1
مزايا  اإلتفاقية    تتضمن    سعت الدول املتعاقدة إىل حتقيقها     هدافمن األ الغات جمموعة   حددت اتفاقية    

 :2والتزامات تبادلية يف جمال سياسات التجارة اخلارجية، وميكن تلخيص أهدافها العامة فيمايلي

 :األهداف التجارية. أ  

 ؛ إىل األسواق ومصادر املواد األوليةرفع العوائق اليت حتول دون الوصول -
حجم التجارة الدولية وإزالة القيود احمللية من خالل ختفيض القيود الكمية              و تنمية    ضمانحماولة   -

 ؛واجلمركية

  عن طريق التفاوض حتت رعاية إدارة اجلات؛املشكالت املتعلقة بالتجارة الدوليةحل  -

يتحقق املية، و ارد االقتصادية الع  واالستغالل الكامل للم  حيث تسعى اإلتفاقية لتحقيق     :األهداف الرأمسالية .   ب
التوسع يف اإلنتاج واملبادالت التجارية الدولية السلعية، وتشجيع احلركات الدولية لرؤوس املوال،            هذا من خالل    

 وما يرتبط هبا من زيادة االستثمارات العاملية؛

                                                           
 .16ص ،2000 ،مكتبة مدبويل:قاهرة ال،اآلثار احملتملة ملنظمة التجارة العاملية على التجارة اخلارجية للدول النامية فضل علي  مثىن ،  1
 .24 ص ،1996 ،مركز احملروسة للبحوث والتدريب والنشر: ، مصر2 ط،اجلات وذهب اجلنوب ،عالء كمال 2
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حتقيق  من خالل العمل على رفع املستوى املعيشي يف الدول املتعاقدة،         وتتمثل يف  :األهداف اإلجتماعية .    ج
تنشيط الطلب الفعال باألطراف    مما يسمح ب  مستويات التوظيف الكامل هبا، واالرتفاع مبستويات الدخل احلقيقي         

 املتعاقدة؛

 -الغات- األساسية لإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة املبادئ.1-2

 : فصيل الحقاسنتعرض هلا بالتوت على عدة مبادئ أساسية نكتفي بذكر أمهها، فيمايلي الغاقوم ت 
     استخدام الرسوم اجلمركية كوسيلة حلماية املنتجات الوطنية -     ب مبدأ الدولة األوىل بالرعاية- أ
         مبدأ عدم التمييز-  و مبدأ تقييد الرسوم اجلمركية بسقوف ملزمة -د       مبدأ املعاملة الوطنية-ج 

 املة التفصيلية يف العالقات التجارية بني الشمال واجلنوب مبدأ املع-   يمبدأ املفاوضات التجارية -  ه
 .  منع ممارسة سياسة اإلغراق-                ط مبدأ التبادلية-            زتسوية املرتعات التجارية - ر
 

 -اتلغا-العالقات التجارية يف طل اإلتفاقية للتعريفات والتجارةمراحل تطور .2     
لتحقيق  كبرية   ن إنشاء اجلات هو حترير التجارة الدولية، وقد بذلت جمهودات           كان اهلدف األساسي م    

هذا الغرض من خالل إجراء سلسلة من املفاوضات يف صورة جوالت متعاقبة تشارك فيها الدول األعضاء يف                   
يل تبادل  االتفاقية بغرض توسيع نطاق املشاركة وحجم التنازالت اجلمركية املتبادلة بني خمتلف األطراف، وتسه             

 . السلع

   التجارية وإجنازاهتاجوالت املفاوضات . 2-1
د من جوالت املفاوضات بني الدول األعضاء، اختلفت هذه اجلوالت يف طوهلا             يعدالات بعقد   لغة ا أمانقامت     

 : وكان من أهم إجنازاهتا الزمين واملوضوعات الرئيسية اليت عاجلتها،
  عرب فترة زمنية طويلة؛ختفيضات نسبية للرسوم اجلمركية-   
 عند إنشاء الغات إىل      %20زيادة قيمة التجارة السلعية املشمولة ضمن مفاوضات التخفيض والتحرير من           -   

 . عند بداية جولة األوروغواي% 50
توسيع موضوعات املفاوضات لتشمل الرسوم اجلمركية وغري اجلمزكية، واإلحنراف واإلتفاقيات اخلاصة،            -    

 .ةواجلماعي
 . األوىل يف جمال حترير التجارة متعددة األطراف7واجلدول التايل يقدم ملخصا ألهم إجنازات اجلوالت     
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 )01(جدول رقم 
 أهم  إجنازات اجلوالت الثمانية للمفاوضات التجارية حتت إشراف اجلات

موضوعات 
 املفاوضات

معدالت الرسوم   
اجلمركية بعد هناية   

 املفاوضات

وية النسب املئ  
للتخفيضات 
 اجلمركية

قيمة التجارة السلعية   
موضوع املفاوضات 

 )مليار دوالر( 

عدد الدول  
 املشاركة

 الفترة الزمنية      
 للمفاوضات

 اجلوالت

 جنيف 1947 23 10 %40 - الرسوم اجلمركية
 أنيسى 1949 13 - - - الرسوم اجلمركية
 توركواي 1951 38 - - - الرسوم اجلمركية

 جنيف 1959 26 2.5 - - جلمركيةالرسوم ا
 ديليون 1961-1960 26 4.9 - - الرسوم اجلمركية

الرسوم اجلمركية    
وحتديد إجراءات    

 مكافحة اإلغراق

 كينيدي 1964-1967 62 40 49% 8.7%

الرسوم اجلمركية    
والرسوم غري اجلمركية   
 و االتفاقيات اخلاصة

 طوكيو 1973-1979 102 155 34% %  4.7

 :صدرامل      
، معهد السياسات االقتصادية، صندوق النقد العريب،       "منظمة اجلات واملنظمة العاملية للتجارة    " مجال الدين زروق،     -            

  .11،ص 1998 جويلية 25 -7أبوظيب، 

 .       99– 98 فضل علي مثىن، مرجع سابق،ص-           

 وأهم إتفاقياهتاة األطراف  األرغواي للمفاوضات التجارية متعددجولة. 2-2    

 عقد أول اجتماع وزاري لألطراف املتعاقدة يف اجلات وذلك عقب انتهاء جولة طوكيو،              1982يف نوفمرب           
 :1وكانت الواليات املتحدة صاحبة فكرة عقد هذا املؤمتر وقد حاولت من خالله التوصل إىل حتقيق

 إلرغامها على احلد من إجراءات دعم الصادرات الزراعية         ةوروبياألالضغط على دول اجلماعة االقتصادية       .    أ
CAPات؛ لغ باعتبار ذلك منافيا لقواعد املنافسة الدولية ولروح ا 

إقناع بقية األطراف بضرورة أن يتسع نظام أحكام اجلات ليشمل إىل جانب التجارة الدولية يف السلع                  .    ب
 . التجارة الدولية يف اخلدمات

ذلك الدورة  ك، و 1982اجلهود األمريكية باءت بالفشل، فلم يسفر االجتماع الوزاري عام           إال أن       
 عن حتقيق أي تقدم يذكر،      1984ات اليت أعقبت املؤمتر الوزاري يف عام        غاألربعون لألطراف املتعاقدة لل   

                                                           
-126.، ص1995صندوق النقد العريب، اتفاقية جولة األوروغواي وآثارها على االقتصاديات العربية، التقرير االقتصادي العريب املوحد، سبتمرب  1

127. 
 



         جارة يف اخلدمات يف ظل النظام التجاري واملايل العاملي اجلديدطبيعة االتفاقية العامة للت:الفصل األول

 

 

7

ل اجلماعة  حيث تصدت البلدان النامية بالرفض لفكرة توسيع نطاق اجلات ليشمل اخلدمات بينما رفضت دو             
، فأدى هذا التطور السليب من املنظور        CAPاألوروبية القيام بأي تعديالت لسياستها الزراعية املشتركة         

األمريكي إىل تعديل توجه الواليات املتحدة حنو بدء جولة جديدة للمفاوضات التجارية متعددة األطراف                
 أثناء االجتماع الوزاري    1986 سبتمرب   30للمفاوضات التجارية يف    ) الثامنة(ولذلك بدأت جولة أرجواي     
 دولة ،واختتمت   21 يف أورجواي، وشارك فيها       « Punta del. Este »الذي عقد يف بونتادل أستيه      

 أي بعد سبعة أعوام والنصف من املفاوضات الشاقة واملتشعبة           1993 ديسمرب   15جولة األرغواي يف    
 اجلات وأكثرها مشوال وأبعدها أثرا، ومت التوقيع على         وبذلك تعد هذه أطول اجلوالت اليت عرفتها مفاوضات       

، وقد   يف مدينة مراكش باملغرب    1994 أفريل   15وثيقة االتفاق النهائي الشامل لنتائج جولة أورجواي يف         
 دولة، بينما بلغ حجم التجارة السلعية موضوع املفاوضات          123وصل عدد الدول املشاركة يف اجلولة        

 نتيجة  3.8ني  إخنفضت معدالت الرسوم اجلمركية عقب هذه املفاوضات            مليار دوالريف ح   1.1980
وقد متخضت هذه املفاوضات عن مجلة من النتائج اهلامة اليت           ) % 40(لنسبة التخفيضات اجلمركيةاملرتفعة  

 :نوجزها كما يلي 
اية حقوق   توسيع نطاق اجلات من خالل إجراءات ولوائح جديدة لتسهيل جتارةالسلع واخلدمات، ومح              -    

 امللكية الفكرية
  تعزيز أليات اجلات املتعلقة بتسوية املنازعات التجارية-    
  إنشاء املنظمة العاملية للتجارة-     

 : اتفاقية مشلت جماالت عديدة منها28  وقد توصلت جولة األوروغواي إىل 
  اتفاقية حول احلواجز الفنية للتجارة-       اتفاقية املالبس واملنسوجات    - اتفاقية الزراعة               -  
 - اتفاقية حول إجراءات منح تراخيص االسترياد             -  اتفاقية حول جماالت التجارة املرتبطة باإلستثمار              -  

  اتفاقية حول قواعد     -  اتفاقية خاصة بالتفتيش قبل الشحن                -اتفاقية حول الدعم واالجراءات املضادة                
 اتفاقية حول جماالت التجارة املرتبطة      - اتفاقية حول اخلدمات           - اتفاقية حول االجراءات الوقاية          -املنشأ        

 . اتفاقية حول القواعد واالجراءات اليت حتكم فض املنازعات-حبقوق امللكية الفكرية   
 

 :منظمة التجارة العاملية وهيكلها التنظيمي  وظائف -3     
ية للتجارة هي القاعدة القانونية التأسيسية للنظام التجاري متعدد األطراف فهي جتسد أهم               إن املنظمة العامل      

االلتزامات التعاقدية اليت توضح كيف تصيغ احلكومة قوانينها وقواعدها الداخلية يف جمال التجارة وتطبيقها وتعترب                
عملية مشتركة للمحادثات والتشاورات    أيضا اإلطار الذي تتطور فيه العالقات التجارية بني البلدان عن طريق             

 . والقرارات
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 ووظائفها نشأة املنظمة العاملية للتجارة.3-1   
 عاما قبل متكنه من     47لقد كان إنشاء منظمة التجارة من أهم إجنازات جولة األرغواي إذا انتظر العامل حوايل                    

 غري أنه بسبب عدم     1947 يف مؤمتر هافانا  عام       -ا كما ذكرنا سابق   –إقامة هذه املنظمة، وكان قد أقر إنشاؤها        
تصديق الكوجنرس األمريكي على إحداثها حرصا على اإلبقاء على حرية التحرك للواليات املتحدة األمريكية يف                
فرض عقوبات جتارية مبوجب قانون التجارة األمريكي، وهذا ما جعل الدول املشاركة تكتفي باإلبقاء على االتفاقية   

،ويف 1994قد وقع على إنشائها يف مراكش        ، و 1947ات  لغللتعريفات و التجارة اليت عرفت باسم ا       العامة  
 .   دخل إتفاق إنشاء املنظمة حيز التنفيذ 1995جانفي 

 :1وحسب املادة الثالثة من االتفاقية املنشئة للمنظمة فإهنا تتوىل املهام التالية    
 .ملتعددة األطراف، ومنتدى للمفاوضات يف شىت املسائل املعلقةتقدمي إطار لتنفيذ االتفاقيات ا-      أ
الفصل يف املنازعات وتسوية اخلالفات التجارية اليت تنشأ بني الدول األعضاء حول تنفيذ االتفاقيات                -      ب

وابط املتفق  التجارية الدولية، عالوة على مراقبة السياسات التجارية، ومتابعتها وتوجيهها مبا يتفق مع القواعد والظ             
 .عليها

التعاون مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل خللق االنسجام يف السياسات االقتصاديية على املستوى              -      ج
 .الدويل

 
 اهليكل التنظيمي للمنظمة.3-2 

 :2اهليكل التنظيمي للمنظمة منيتكون 
 عن مجيع الدول األعضاء ويقوم بتنفيذ        وهو اجلهة الرئاسية للمنظمة، ويضم ممثلني      : جملس وزاري . أ        

، وينعقد مرة كل عامني على مستوى وزراء التجارة         وظائف املنظمة واختاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة لذلك      
 .للدول األعضاء

 حيث  يتوىل اإلشراف على التنفيذ اليومي ملهام املنظمة ويتوىل مهام اجمللس الوزاري           : اجمللس العام . ب       
  على سري العمل وإختاذ القرارات والتوصيات الالزمة خالل الفترات ما بني إنعقاد دورات املؤمتر الوزاري،                 يشرف
 ومهام هينة فض املنازعات ومهام مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء، ويتألف من ممثلني من                كمايتوىل

 .كل الدول األعضاء، وتتفرع منه جمالس متخصصة

 ينشأ جملس لشؤون التجارة يف السلع وجملس للتجارة يف اخلدماتوجملس لشؤون             : س املتخصصة اجملال.ج      
محاية امللكية الفكرية،وتعمل هذه اجملالس حتت إشراف اجمللس العام، وتكون هذه اجملالس مفتوحة جلميع األعضاء               

 . وتنعقد إجتماعاهتا حسب الضرورة للقيام مبهامها.
                                                           

1  Journaux Daniel, le GATT et l’organisation mondial du commerce ,que sais-
je ?,3édition,paris :presse universitaire de France 1996,p91,92.     

  .82،81فضل علي مثىن، مرجع سابق، ص  2
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وتعني من طرف اجمللس الوزاري، منها جلنة التجارة والتنمية وجلنة قيود ميزان               : اللجان الفرعية . د      
 اليت ينشؤها اجمللس مىت دعت احلاجة لذلك، وتقوم هذه اللجان باملهام املوكلة              املدفوعات إىل غريها من اللجان    

فية، وتكون العضوية يف هذه     ومب يعهد إليها اجمللس العام من مهام إصا        إليها مبوجب اإلتفاقات متعددة األطراف،      
 .اللجان مفتوحة جلميع من يرغب من الدول األعضاء

يترأسها سكرتري عام يعينه اجمللس الوزاري، ويعني موظفي السكرتارية من طرف املدير            : لسكرتاريةا. ه
 . العام

 
 :  مبادىء النظام التجاري العاملي اجلديد .ثانيا   
 :ديد على عدة أسس وقواعد ومبادئ وأمههايقوم النظام التجاري الدويل اجل   

 ونعين بذلك قيام نظام جتاري  متعدد        :1  استخدام القواعد املتعددة األطراف عوض القواعد الفردية        - 1   
 التنفرد كل دولة يف وضع نظام جتاري خاص هبا وهذا           -األطراف تشارك يف وضعه وتطبيقه جمموعة من الدول       

 .للنظامبغية حتقيق احلرية التامة  
 

ختتلف أشكال احلمايةالتجارية أمام حركة التجارة الدولية، فقد تأخذ          :مبدأ حظر القيود غري التعريفية    -2
شكل الضرائب اجلمركية أو القيود الكمية والفنية،أواألغراق أو غريها، ويعين هذا املبدأ اإللتزام بإستخدام                

إىل القيود غري اجلمركية، حيث أن استخدام هذه         الرسوم اجلمركية كوسيلة وحيدة للحماية، وعدم اللجوء         
الرسوم اجلمركية يعطي للمنتجني واملصدرين األجانب إمكانية التأكد من نوع احلواجز اليت سيواجهوهنا، مما               
يشجع مهمتهم يف التصدير كما اعتمدت املنظمة العاملية للتجارة على تقييد األطراف املنضمة  هلا بسقوف                  

سوم اجلمركية املتفاوض عليها عند االنضمام وهذا من أجل منع الطرف املانح لإلعفاءات من            حمددة ملعدالت الر  
 .العودة إىل العمل بالرسوم اجلمركية األعلى

    و تسمح اتفاقيات املنظمة  للطرف املتعاقد أن يعيد التفاوض من جديد على رفع معدل الرسوم اجلمركية                     
وقد تطور استخدام مبدأ تقييد     .  صادراته إىل أضرار نتيجة هلذا الرفع      شريطة تعويض الطرف الذي قد تتعرض     

الرسوم من خالل املفاوضات التجارية، حيث أصبح يسمح للطرف املتعاقد التقيد بسقوف معدالت رسوم                 
مجركية أعلى من املعدالت الفعلية احملددة عند التفاوض واهلدف من ذلك هو توسيع نطاق استخدام مبدأ تقييد                  

 .سوم اجلمركية ملساعدة الدول النامية اليت تطبق برنامج إعداد التصحيح يف سياستها التجاريةالر
 
 
 

                                                           
، امللتقى "يات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة مع دراسة حلالة اجلزائرالتكتالت االقتصادية اإلقليمية كاستراتيجية ملواجهة حتد"ناصر سليمان،   1

 .280، ص30/04/2002و29الدويل األول حول اجلزائر والنظام العاملي اجلديد للتجارة، جامعة عنابة، أيام 
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 ويعين هذا املبدأ ضرورة إلتزام كل عضو يف املنظمة العاملية للتجارة بعدم التمييز بني               : مبدأ عدم التمييز   -3       
دم التفرقة بني األعضاء يف تطبيق املزايا والتنازالت        الشركاء التجاريني ومنحهم مجيعا حقوقا متساوية، وبالتايل ع       

اجلمركية، ويعترب مبدأ عدم التمييز هو الركيزة األساسية للبناء التجاري العاملي اجلديد، يتحقق هذا املبدأ من خالل                 
 :1وجوب اإللتزام باملبادئ التالية

لى ضرورة منح كل طرف متعاقد فورا وبال        تنص املادة األوىل للمنظمة ع    : مبدأ الدولة األوىل بالرعاية      -   أ
اشتراط وجلميع األطراف املتعاقدة األخرى كل املزايا واحلقوق واإلعفاءات اليت مينحها ألي بلد آخر، ومبوجب               
هذا املبدأ فإنه ال جيوز تقدمي أفضليات جتارية لطرف أخر دون تعميمها على األطراف الباقية املتعاقدة والغرض                 

ويوجد . هو التوسيع يف نطاق مكاسب حترير التجارة الدولية ليشمل مجيع األطراف املتعاقدة            من هذا التطبيق    
إنشاء التكتالت االقتصادية االقليمية، العالقات التفضيلية اليت تربط        (هلذا املبدأ استثناءات وهي اليت  تتعلق ب         

 ). لصناعات الوليدةالدول الصناعية املتقدمة و بعض الدول النامية، الترتيبات احلمانئية ل
 إن عدم التمييز بني املتعاملني احملليني واألجانب، يفرض توفري مجيع املعلومات والبيانات             :مبدأ الشفافية -ب  

بكل حرية وسهولة وفق مبدأ الشفافية مبا يؤهل املتعاملني لعملية تنبؤية أكثر دقة وأعمق صحة من خالل وضع                  
 .االستثماريةاالستراتيجيات املستقبلية لعمليتها 

 مبوجب هذا املبدأ  تلتزم الدولة  اليت استفادت من تنازالت بتقدمي امتيازات من طرفها لبقية                 : مبدأ التناظر  -ج 
 .الدول األعضاء

 حيضر على الدول األعضاء تطبيق إجراءات متييزية بني السلع واخلدمات املنتجة حمليا             : مبدأ املعاملة الوطنية   - د
 .اخلارج وذلك من حيث الضرائب واالعفاءات واملساعداتوتلك املستوردة من 

ينص هذا املبدأعلى حضر ممارسة سياسة اإلغراق لألسواق الوطنية          : منع االغراق واالعانات التصديرية    - ه
ومكافحتهامن طرف الدول األعضاء، كما تلتزم هذه الدول باإلمتناع عن منح اإلعانات التصديرية أو منح                 

 .  الدعم للصادرات
 
 :  إجراءات الوقاية – 4     
  حتتوي  لوائح املنظمة العاملية للتجارة على إجراءات وقائية ملساعدة املنتجني احمللني من األضرار اليت قد                      

يتعرضون هلا، ويالتايل فإن الدولة املتضررة ميكن هلا فرض رسوم مجركية أو إعتماد نظام احلصص وذلك  بغية                    
ميكن اعتماد اإلجراءات   و. تسبب  نتيجة األضرار اليت قد يتعرض هلا املنتجون احملليون          ختفيض الواردات اليت ت   

الوقائية ملدة ال تزيد عن أربع سنوات، ويف حالة ما إذا كانت هناك ضرورة ملحة تتمثل يف وجود خطر حقيقي                     
ن مثاين سنوات اعتبار من بدء      على سلعة وطنية ، فإنه ميكن حتديد فترة اعتماد اإلجراءات الوقائية ملدة ال تزيد ع               

 .العمل بقواعد منظمة التجارة العاملية 

                                                           
 .193 ،192دمدوم كمال ، مرجع سابق، ص  1
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لقد استثنت االتفاقية الدول النامية ، حيث مت االتفاق على أنه جيوز تطبيق إجراءات وقائية على منتوج من                         
دولة من  ( دولة املعنية   الدول النامية من الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية إذا مل يتجاوز معدل واردات ال               

 من إمجايل الواردات وبشرط أن ال يتجاوز معدل واردات %3من الدولة النامية من السلعة املعنية   ) الدول املتقدمة 
كما استثنت االتفاقية الدول النامية من      . 1 من إمجايل الواردات من الدول النامية جمتمعة          %9الدول املتقدمة   

وقائية حيث مت متديدها ملدة عامني لتصل إىل عشر سنوات على أن تتم مبرحلتني ،               حيث تطبيق مدة اإلجراءات ال    
األوىل ومتتد على مدى أربع سنوات ميكن جتديدها ألربع سنوات أخرى يف حالة الضرورة القصوى ، أما املرحلة                  

ظمة التجارة العاملية تبقى يف     إن اإلجراءات الوقائية املتفق عليها من خالل من       . الثانية فتمتد على مدى الفترة الباقية     
الواقع عن إجراءات غري عملية لسبب وحيد وهو كيفية حتديد حجم الضرر و اجلهات املخول هلا حتديد الضرر ،                   
علما أن هذه الثغرات املوجودة من خالل هذه االتفاقيات سامهت يف حدوث احلروب التجارية وأثرت تأثريا                  

 .نظرا لقوة اقتصاديات الدول املتقدمة سلبيا على اقتصاديات الدول النامية 
 

 :2 تسوية املنازعات التجارية –5    
     تعترب آلية فض  املنازعات التجارية ملنظمة التجارة العاملية هي األكثر فعالية باملقارنة مبا كانت عليه األوضاع                  

دم الفعالية نظرا لغياب اهليئة     قبل انشاء املنظمة حيث كانت املسألة يف ظل سكرتارية الغات تتسم بالقصور وع             
القضائية املخولة باالشراف على تنفيذ هذه االحكام، فضال عن كوهنا غري ملزمة بالقدر الكايف لألعضاء، وقد أدى        
ذلك القصور إىل اجتاه الدول املختلفة حنو تبادل العقوبات التجارية واالجراءات العقابية املنفردة بدعوى احلفاظ                

 .تصادية أو التجارية أو حلماية حقوق اململكة الفكرية وعوائدها التجاريةعلى املصاحل االق
    وقد لعبت الدول النامية دورا رئيسا يف التوصل لصياغة جمموعة متكاملة من املبادىء والضوابط اليت حتكم                  

 وكما  عمل آلية تسوية املنازعات التجارية وتضمن حياديتها وعدالتها دون تغليب مصلحة طرف على آخر،               
توضح الفقرة الثانية من املادة الثالثة من مذكرة التفاهم حول احكام تسوية املنازعات، فإن نظام تسوية املنازعات                 
يف منظمة التجارة العاملية ميثل عنصرا مركزيا وأسياسيا لتوفري األمن والقدرة على التنبؤ بتوجهات النظام التجاري                

 .واحلفاظ على التزماهتم املترتبة مبوجب االتفاقيات اخلاضعة للمنظمةالعاملي اجلديد لصيانة حقوق األعضاء 
 : املعاملة التفضيلية واألكثر رعاية للدول النامية –6   

    يعترب هذا املبدأ أمرا مستحدثا يف اإلطار التجاري الدويل الذي تنظمه املنظمة ويتضمن اعترافا  بتباين األوضاع                 
رة والدول النامية، ومبوجب هذا املبدأ تدعو املنظمة الدول املتقدمة بأن ال تعامل الدول              االقتصادية بني الدول املتطو   

النامية باملثل ، فيما يتعلق باالرتباطات اليت اختذهتا الدول املتقدمة على عاتقها أثناء املفاوضات التجارية لتخفيض                 
 .أو إلغاء الرسوم اجلمركية

                                                           
1 Bérangère Taxil , L’OMC et les pays en développement, Paris :Edition Montchrestien ,1998 , 
p134. 

الدار اجلامعية، :اإلسكندريةمن أوروجواي لسياتل وحتى الدوحة،: ، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية عبد املطلب عبد احلميد 2
 .222-220، ص2002/2003
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 : إنشاء التجمعات اإلقليمية –7   
   تعترف املنظمة العاملية للتجارة  حبق الدول املتعاقدة يف إنشاء جتمعات إقليمية، وبأمهية التكامل بني                     

االقتصاديات الوطنية، وتنص احد مواد قيام املنظمة على السماح بإنشاء االحتادات اجلمركية ومناطق التجارة                
 الدول غري األعضاء يف تلك التجمعات اإلقليمية،        احلرة، شريطة أن اليؤدي ذلك  إىل زيادة احلواجز أمام جتارة           

  من إمجايل جتارهتا البينية حىت اليكون تبادل اإلعفاءات           %80وأن يشمل حترير التجارة اإلقليمية ما يزيد عن         
 .التجارية انتقائيا وعلى حساب األطراف غري األعضاء يف التجمع املعين

 
 :رةمؤمترات املنظمة العاملية للتجا.ثالثا     
سنغافورة، جنيف،  ( املؤمترات الوزارية األربع للمنظمة العاملية للتجارة،        سنتطرق إىل أهم ما أسفرت عنه           

 ) :سياتل، الدوحة
 

 13إىل  10انعقد بعد عامني من إنشاء املنظمة يف سنغافورة يف الفترة املمتدة من            : 1 مؤمتر سنغافورة    -1       
 دولة  120ا املؤمتر وزراء التجارة واخلارجية واملالية، والزراعة ألكثر من           ، وقد إشترك يف هذ    1996ديسمرب  

 :عضو يف املنظمة، وكان أول مؤمتر وزاري، والذي خلص إىل مايلي
أكد األعضاء التزامهم بتطبيق نظام جتاري، يتسم بالعدل و يهدف إىل التحرير              : حرية التجارة -1-1  

غري التعريفية على التجارة يف السلع وحترير اخلدمات، ورفض كل أشكال           التصاعدي وإزالة القيود التعريفية و    
احلماية وإزالة املعاملة التمييزية من العالقات التجارية، وتطبيق أقصى حد ممكن من الشفافية، سعيا لتحقيق                

 .النمو االقتصادي وتدفق التجارة العاملية حبرية
لعمل األساسية املعترف هبا دوليا مؤكدين على أن اجلهاز          جدد األعضاء التزامهم بإتباع معايري ا     -2 -1   

 .املعين بوضع هذه املعايري هي املنظمة، هذه املعايري تدعم حترير التجارة
االلتزام بالعمل على حتقيق التماسك يف صياغة السياسات االقتصادية          : هتميش الدول النامية  -3 -1   

 .ل املشكالت الناجتة عن هتميش الدول الناميةالدولية املناسبة للدول النامية وذلك بتناو
ضرورة أن تتكامل الترتيبات اإلقليمية مع أعمال املنظمة، وتتوافق أحكامها          : التكتالت االقليمية -4 -1   

 .مع مبادىء املنظمة
 .ةالتأكيد على توفر الشفافية واحلياد يف عمل اجلهاز لضمان حل الرتاعات التجاري: تسوية املنازعات-1-5  
 
، وقد طرح هذا    1998عقد املؤمتر الوزاري الثاين ملنظمة التجارة العاملية جبنيف سنة           :  مؤمتر جنيف  - 2

 :املؤمتر موضوعات جديدة منها
 التجارة االلكترونية؛ -

                                                           
 .172-167، ص2000الدار املصرية اللبنانية،: ،القاهرة لتجارة الدوليةالعوملة و اإلقليمية مستقبل العامل العريب يف اأسامة اجملدوب،  1
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  خفض التعريفة اجلمركية على السلع الصناعية؛ -
  التنسيق بني املنظمة العاملية للتجارة واملنظمات الدولية األخرى؛ -
 ).الشفافية يف عمل منظمة التجارة العاملية   -
 

 : ويف ضوء املواقف املختلفة للدول املشاركة يف املؤمتر تضمن إعالن جنيف النقاط التالية
التأكيد على ضرورة االلتزام  بتنفيذ االتفاقيات اليت أسفرت عنها جولة أوروغواي مع إجراء تقييم                - 2-1

 .لثالث  الذي سيعقد يف سياتل لذلك التنفيذ يف املؤمتر الوزاري ا
رفض طرح موضوع معايري العمل على جمموعة العمل بعد أن رفضت الدول النامية طرح املوضوع                -2-2

 .هنائيا
. تكليف اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية بتنفيذ برنامج االعداد لالجتماع الوزاري القادم يف سياتل             - 2-3

 .فاوضات يف قطاع الزراعة واخلدماتعلى أن يتضمن إعداد برنامج للم
التأكيد على منو التجارة اإللكترونية العاملية وفتحها آفاقا جديدة للتجارة وحاجة الدول النامية هلا على               -2-4    

 .الصعيد اإلقتصادي واملايل والتنموي
 

 ديسمرب  02 نوفمرب  إىل     30انعقد يف مدينة سياتل األمريكية يف الفترة املمتدة ما بني           :  مؤمتر سياتل  - 3     
املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية، وكان من أهم القضايا املفترض مناقشتها خالل املؤمتر هي،                1999

حيث قدمت الواليات   (قطاع الزراعة وإستكمل حتريره، قطاع اخلدمات ومداخل حتريره، قضايا دعاوى اإلغراق            
 دعوى إغراق ودول االحتاد األورويب      44اق يف حني قدمت الدول النامية         دعوى إغر  60املتحدة األمريكية   

، وقد فشل هذا    )قطاع النسيج، قضايا ربط التجارة مبعايري العمل والبيئة، التجارة اإللكترونية         )  دعوى 47قدمت  
 . 1املؤمتر يف التوصل إىل  نتائج ملموسة

لفشل يعود إىل إستمرار االختالف يف وجهات النظر حول          ممثل االحتاد األوريب فإن ا     باسكال المي        فحسب  
أما الدول النامية فقد أرجعت سبب الفشل إىل األسلوب الذي مت به             . مضمون اجلولة اجلديدة من املفاوضات    

استبعادها  من االجتماعات املهمة أثناء املؤمتر خاصة االجتماع الفرعي املتعلق بصياغة البنود النهائية إلعالن                 
إضافة ملا سبق فإن    .ر، باإلضافة إىل الضغوط اليت مارستها اإلدارة األمريكية عليها فيما خيص معايري العمل             املؤمت

 .اجملتمع املدين قد شهد ردود أفعال عنيفة خاصة من مواطين الواليات املتحدة األمريكية
 ختام األشغال يصدر بيانا يؤكد فيه        املدير العام ملنظمة التجارة العاملية يف      مايكل مور     كل هذه العوامل جعلت     

 يف مقر   2000أن ما مت من مناقشات يف إطار املؤمتر سيكون مفيدا وأنه سيتم استئناف املناقشات يف جانفي                   
 .2منظمة التجارة العاملية جبنيف

                                                           
 195-192، ص2000، سنة 132،العدد جملة السياسة الدولية ، "التناقض بني احلرية والعدالة: قراءة يف أوراق السياتل"كرمي طه ، 1
 .197، 196 املرجع السابق ،ص 2
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 14-09 من   إنعقد املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية يف الدوحة يف الفترة           :1مؤمتر الدوحة   - 4   

 فرد عن منظمات دولية، وكان عدد       300 مبشاركة الدول األعضاء باالضافة إىل حضور حوايل         2001نوفمرب  
 من الدول األعضاء يف املنظمة وعدد الدول        %70 دولة، حيث متثل حوايل      99الدول النامية املشاركة يف املؤمتر      

 العربية، مع العلم أن هذا املؤمتر شهد انضمام           من جمموع الدول   % 55 دولة عربية، ومتثل حوايل      11العربية
وقد طرحت عدة مواضيع وقضايا على مائدة حمادثات املؤمتر         .الصني ، وهي مسألة هلا دالالت كبرية يف املستقبل        

جتارة السلع الزراعية، قضايا البيئة، جتارة املنسوجات، الصحة العامة وحقوق امللكية الفكرية، عالقة              : من أمهها 
 ؛)ة الدولية باالستثمار واملنافسة واملشتريات احلكوميةالتجار

 وقد جاء إعالن املؤمتر يف اليوم السادس من األشغال، وهو يوم إضايف، أي مت إنقاذ املؤمتر وإعالن جناحه يف الوقت     
 :الضائع، وتضمن البيان اخلتامي  مجلة من النقاط من أمهها 

ول امللف الزراعي، تستهدف حتقيق حتسينات ملموسة يف         االلتزام بإجراء مفاوضات شاملة ح     -4-1    
مدخل السوق وتقليل مجيع أشكال دعم الصادرات وعمل استقطاعات ملموسة يف صور الدعم احمللي اليت                

 .تضر بالتجارة، واملعاملة اخلاصة اليت ستكون جزءا ال يتجزأ من مجيع عناصر املفاوضات
 . اخلدمات هبدف تنشيط النمو االقتصادي جلميع األطرافالعمل على تفعيل مفاوضات التجارة يف-4-2
تنفيذ وتفعيل اتفاقية اجلوانب املرتبطة بالتجارة يف حقوق امللكية الفكرية بطريقة تدعم الصحة العامة               -4-3

 .وتنشط يف الوقت ذاته األحباث والتنمية يف جماالت األدوية اجلديدة
لتداخل بني التجارة وسياسة املنافسة بعد املؤمتر الوزاري         املوافقة على بدء التفاوض حول موضوع ا      -4-4

 .اخلامس على أساس القرار الذي سيتم اختاذه يف اجللسة املختصة ببحث املوضوع
املوافقة على بدء املفاوضات يف موضوع تيسري التجارة بعد املؤمتر الوزاري اخلامس، وقبل ذلك يقوم                -4-5

 من اتفاقية اجلات 10، 8، 5توضيح وتعديل مىت كان ذلك مالئما للمواد جملس التجارة يف البضائع مبراجعة و 
1994. 

 .متت املوافقة على االستمرار يف برنامج العمل عن التجارة االلكترونية-4-6
 متت املوافقة على برنامج عمل حتت رعاية اجمللس العام لبحث املسائل املتعلقة  بدمج االقتصاديات                 -4-7

 .    النظام التجاري املتعدد األطرافالصغرية  واهلشة يف
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .444-435 ، مرجع سابق،صمن أوروجواي لسياتل وحىت الدوحة:  التجارة العامليةاجلات وآليات منظمة عبد املطلب عبد احلميد،  1
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 :اإلقليمية والتفاعل مع العولمة التجارية التكتالت.الفرع الثاني   
 العاملي لالقتصاد اخلصائص املميزة    من " العوملة"  مع تنامي ظاهرة     بالتزامن " اإلقليمية"  اصبح التوجه حنو     لقد     

نشاطا واسعا لتكوين التكتالت والتجمعات االقتصادية سواء يف إطار          عامل مؤخرا    ، فقد عرف ال    منذ الثمانينات 
ثنائي أو شبه إقليمي، وتشري معظم الدالئل على تزايد أمهية هذا النشاط مع هناية القرن احلايل، فاالتفاقيات املوقعة                   

التينية، وكذلك تكثيف   لتكوين مناطق التجارة احلرة يف الدول األمريكية ودول البلطيق والباسيفيك ودول أمريكا ال            
التكتل االقتصادي ما بني دول أوروبا املوحدة ودول أوروبا الشرقية املنتمية إليها، سوف يكون هلا تأثريات على                  

 على ذلك فإننا سنحاول     ،1جانب كبري من األمهية على االقتصاد العاملي بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة             
هم التكتالت االقتصادية يف    ألعرض  نت مثادي يف اجلزء األول من هذا العنصر        احلديث على ماهية التكامل االقتص    

 . العامل مث اإلشارة وبإجياز للعالقة والتعامل بني اإلطار متعدد األطراف والتكتالت اإلقليمية
 
 : ماهية التكامل االقتصادي ومراحله.   أوال 

 :  تعريف التكامل االقتصادي- 1     
عملية وحالة، إذ بوصفه عملية لكونه يتضمن التدابري اليت يراد منها إلغاء            " مل االقتصادي بأنه        يعرف التكا    

اء خمتلف صور التفرقة بني  فوبوصفه حالة فإنه يتمثل يف إنت     . التمييز بني الوحدات االقتصادية املنتمية إىل دول خمتلفة       
هو ختفيف    إذ أن هدف  التعاون االقتصادي      "اون،وجيب التفرقة بني التكامل والتع    .  2"االقتصاديات القومية   

العقبات و املشكالت القائمة يف العالقات اإلقتصادية الدولية وبذلك فهو يتضمن األفعال اهلادفة إىل التقليل من                 
التمييز هبدف تسهيل عمليات التبادل الدويل، مثال ذلك أن االتفاقيات الدولية خبصوص السياسات التجارية،                

طاق التعاون االقتصادي دوليا، أما بالنسبة إىل التكامل االقتصادي فإنه يذهب إىل أبعد من ذلك إذ أنه                 تدخل يف ن  
يتضمن إزالة تلك العمليات و حل املشكالت مما يؤدي إىل زيادة فاعليته و عمق العالقات االقتصادية بني الدول                   

 قدر من التمييز، ومثال ذلك أن إزالة احلواجز القائمة          وفقا ملا سبق فإنه ينطوي على التدابري الفاعلة يف القضاء على          
 .3يف وجه التجارة على املستوى الدويل، هو تعبري عن عمل من أعمال التكامل االقتصادي 

وجتدر اإلشارة أن مفهوم اإلقليمية والتكامل خاصة يف التجارة ليس أمرا جديدا أو مرتبطا باملفهوم العام                        
التوجهات املبكرة لإلقليمية منذ هناية احلرب العاملية الثانية يف ظل إعادة هيكلة التنظيم الدويل،              للعاملية، فلقد بزغت    

ظهرت ،فبينما ظهرت كل من األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل كأداة دولية إلدارة شؤون العامل               
ة الوحدة اإلفريقية ومنظمة الدول األمريكية      يف نفس املرحلة تنظيمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظم          

باإلضافة إىل السوق األروبية املشتركة، ولكن هناك اختالف كبري سواء يف مفهوم اإلقليمية السائد يف ذلك الوقت                 

                                                           
، امللتقى الدويل األول حول اجلزائر "منوذج عقد الشراكة ما بني اجلزائر واالحتاد األورويب: اإلقليمية اجلديدة ومكاسب حترير التجارة"زايري بلقاسم،  1

 .245، ص 2002 أبريل 30 و29قتصاد وعلوم التسيري، جامعة عنابة ، يومي والنظام العاملي التجاري اجلديد، كلية  اال
 .7، ص1998دار الفكر العريب، :  ، القاهرةالنظرية والتطبيق: التكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصر حسني عمر،  2
 .8 املرجع السابق، ص 3
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الذي غلبت عليه الدوافع السياسية واألمنية، أو يف درجات التكامل والتجانس اليت حتققت يف إطار كل من هذه                   
اإلقليمية اليت اتسمت بالتفاوت والتباين الشديدين، ومل يؤت أي منها مثارا ملموسة يف إطار تكامل                 التنظيمات  

  1األسواق باستثناء السوق األوروبية املشتركة
 : وقد مرت االتفاقيات االندماجية اجلهوية منذ هناية احلرب العاملية الثانية مبرحلتني    

 هناية اخلمسينيات حىت منتصف الستينيات ومتيزت ببناء إندماجات قائمة على           وقد امتدت منذ  : املرحلة األوىل      
أساس التطور االقتصادي أو على أساس الفلسفة االقتصادية، حيث عملت الدول املتقدمة أو الدول النامية أو                  

 . االشتراكية يف ذلك الوقت على تقريب مصاحلها يف إطار تكتالت خاصة بكل جمموعة

وبرزت يف الثمانينات ومتيزت باشتراك الدول النامية واملتقدمة يف تكتالت جهوية أنشأهتا               :الثانيةاملرحلة       
األوىل أو الثانية، وبالتايل فلم يعد االندماج مقتصرا على دول معينة بذاهتا إذ أصبح يشمل إىل جانب الدول املتقدمة                   

ية العامة للتعريفة والتجارة داال على رغبة خمتلف الدول         كما متيزت هذه املرحلة بانضمام مكثف لالتفاق      ،  دوال نامية 
 . 2يف حتقيق اندماج عاملي أساسه إنشاء منطقة عاملية للتجارة احلرة

 
 :3مير التكامل االقتصادي بأربع مراحل هي  :  مراحل التكامل االقتصادي- 2    

 التدرجيية وضمن إطار زمين معني      ، وهي تتضمن اإلزالة   منطقة جتارة حرة  هي إقامة   : املرحلة األوىل -2-1
متفق عليه للرسوم اجلركية والرسوم الداخلية ذات التأثري املماثل والقيود اإلدارية والكمية والنقدية على التجارة               

 .املنضمة إىل املنطقة املذكورة) ورمبا التجارة يف اخلدمات املنتجة من قبلها( يف السلع اليت تنتجها الدول
 NAFTAذا النموذج هو معاهدة امريكا الشمالية للتجارة احلرة وأوضح مثال على ه

 
، ويتضمن باالضافة إىل ما تتضمنه منطقة التجارة احلرة اإلقامة          االحتاد اجلمركي وهي  : املرحلة الثانية -2-2

التدرجيية جلدار مجركي موحد للدول األعضاء جتاه الدول غري األعضاء، أي أن تصبح مثال الرسوم اجلمركية                
و كمثال على هذا اإلحتاد جند        .ليت تطبقها الدول األعضاء على االسترياد من الدول غري األعضاء متساوية          ا

   MERCOSURالسوق املشتركة لدول أمريكا الالتينية 
، وتتضمن باالضافة إىل ما حيتويه االحتاد اجلمركي         السوق املشتركة فهي مرحلة   : املرحلة الثالثة -2-3

كما تتضمن هذه املرحلة إجراء تنسيق يف        .  األشخاص والرساميل بني الدول األعضاء     إطالق حرية انتقال  
 .السياسات االقتصادية للدول األعضاء

 
                                                           

 جامعة ،اجلزائر و النظام العاملي اجلديد للتجارة:  امللتقى الدويل األول،"طار متعدد األطرافالتجارة الدولية بني اإلقليمية واال " ،  عـبد الرزاق خليل  1
 . 355 -345. ص-ص . ،04/2002/ 30 و 29 يف ،باجي خمتارعنابة

 .194، 193وم كمال، مرجع سابق، ص، دمد 2
، مركز دراسات 2001، سنة 272، العدد جملة املستقبل العريب،  "حول التوحد االقتصادي العريب والشراكة األوربية املتوسطية" حممد األطراش،  3

 .80-79الوحدة العربية، بريوت، ، ص
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، وتتضمن باالضافة إىل ما حتتويه مرحلة السوق         الوحدة االقتصادية هي مرحلة   : املرحلة الرابعة -2-4
عضاء، وتوحيد السياسات والتشريعات االقتصادية     املشتركة إنشاء عملة واحدة كوسيلة للتداول بني الدول األ        

،وإجيادسلطة إقليمية عليا ، وجهاز إداري موحد لتنفيذ هذه السياسات وباملقابل            واالجتماعية يف هذه الدول   
تتفق كل دولة عضو على تقليص سلطاهتا التنفيذية الذاتية، وأوضح مثال على هذه املرحلة اإلحتاد األرويب                  

 بشكله احلايل 
ح مما سبق أن أدىن مراحل التكامل االقتصادي هي منطقة التجارة احلرة، وأعالها هي مرحلة الوحدة                يتض

 .االقتصادية

 : العالقة بني التكتالت االقتصادية اإلقليمية واإلطار متعدد األطراف.      ثانيا
،ولكننا سنقف قبل ذلك    سنحاول أن نبني العالقة التفاعلية بني اإلقليمية واإلطار التجاري متعدد األطراف          

 .على على أهم التكتالت اإلقتصادية املعاصرة

 أهم التكتالت االقتصادية يف العامل  -1       
هناك العديد من التكتالت القتصادية اإلقليمية يف العامل تتفاوت يف درجة تكاملها حسب املراحل السابقة،                        

 :  فيما يلي أمههاوارة العاملية، كما ختتلف يف حجمها ودرجة تأثريها على التج

 االحتاد األورويب. 1-1    
 حيث وقعت كل من     1951 أفريل   18كان أول عمل يهدف إىل توحيد اجملموعة االقتصادية األروبية يف                  

من جانب  ) بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ   (BENELUXفرنسا وايطاليا وأملانيا الغربية من جانب وبني دول          
شروع إنشاء معاهدة اجلماعة االقتصادية األوروبية الفحم والصلب، وكان هدفها التوصل إىل سوق              آخر على م  

 ماي  25أوروبية مشتركة يف هاتني السلعتني االستراتيجيتني وحتقيق الوحدة االقتصادية على املدى الطويل، ويف               
 .01/01/1958بداية من  أبرمت نفس الدول الست معاهدة جديدة يف روما لتصبح سارية املفعول 1957

 بعد انضمام كل    1972 أعضاء سنة    9وقد تزايد عدد األعضاء يف اجملموعة االقتصادية األوروبية حيث بلغ                
، وبانضمام كل من إسبانيا     1981 أعضاء بعد انضمام اليونان ستة       10من اململكة املتحدة وايرلندا والدامنارك، مث       

 دولة بعد انضمام كل من      15 دولة، وارتفع عدد األعضاء إىل       12ضاء   أصبح عدد األع   1986والربتغال سنة   
 .       ) دولة25العدد احلايل أكثر من  (1995 فلندا والنمسا والسويد سنة 

 واليت تنص خاصة على تدعيم      1992وقعت الدول األوروبية األعضاء يف اجملموعة على معاهدة ماسترخيت سنة           
 لتصبح متداولة بني    01/01/1999ابتداء من   ) اليورو(لة األوروبية املوحدة    التكامل االقتصادي وانشاء العم   

 .20021جانفي 1األفراد ابتداء من 

                                                           
 58، 57أسامة المجدوب، مرجع سابق، ص 1
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وقد رفض الدخول يف نظام العملة املوحدة كل من اململكة املتحدة والسويد والدامنارك بينما رفضت اليونان                      
01/01/2001لك رمسيا يف    ذالعملة املوحدة، مث قبلت بعد      لعدم إستنفائها للمعايري املتفق عليها للدخول يف نظام         

 من  34% مليون نسمة ويستحوذ على      374يضم االحتاد األورويب    ، دولة 12 إلمجايل بذلك   وأصبح العدد   . 
  . من إمجايل جتارته مع العامل73%التجارة العاملية كما متثل جتارته البينية 

 NAFTA) النافتا(يكا اتفاقية التجارة احلرة ألمر. 1-2         
وتضم هذه االتفاقية ثالث دول هي الواليات املتحدة األمريكية وكندا واملكسيك ووقعت االتفاقية اخلاصة هبا                   

، وهتدف إىل حترير التجارة بني الدول       1994 من جانفي     سارية املفعول ابتدا   و أصبحت ،  1993يف نوفمرب عام    
 مليون نسمة يف بلدان مترامية األطراف وتفاوت يف          394قية إىل   على مراحل، ويصل عدد سكان دول االتفا       

 39% من التجارة العاملية، بينما متثل جتارهتا البينية         17%الدخول باإلضافة إىل ناتج حملي كبري، كما تسيطر على          
  .1من إمجايل جتارهتا مع العامل

 
 التكتالت االقتصادية يف شرق آسيا . 2       

 ASEAN: اد جنوب شرق آسيااحت. 2-1         
أندونيسيا، مليزيا، الفلبني، سنغاقورة، تايلندا، لكنه توسع بعد        :  ويضم كل من   1976وقد مت انشاؤها يف          

، وهو يهدف إىل    1997 سنة   9بروناي، فيتنام، ميامنار، الوس، وأصبح عدد األعضاء         : ذلك ليضم كال من   
 من  25% مليون نسمة ويسيطر على      1988ول، يضم هذا التجمع     تشجيع التجارة وإلغاء احلواجز بني هذه الد      

 . من إمجايل جتارته مع العامل 36%التجارة العاملية وتبلغ جتارته البينية 

 APEC رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والباسيفيك .2-1      
اليات املتحدة ويهدف إىل حترير      مببادرة من أستراليا وبدعم من اليابان والو       1989أنشئ هذا االتفاق سنة             

، )بالنسبة للبلدان النامية   (2002، و   )بالنسبة للبلدان املتقدمة   (2010كامل للمبادالت واالستثمارات إىل غاية      
 أندونيسيا، ماليزيان الفلبني، سنغافورة، تايالندا،       امهأو  ASEAN أعضاء جتمع    6،  ا عضو 18وهو يضم   

أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، تايوان، هونغ كونغ، الصني،       : ضافة إىل كل من    الثالثة إ  NAFTAبروناس، وأعضاء   
 من جتارة   50% من سكان العامل ومتثل جتارته       40%الشيلي، أوروبا اجلنوبية، غينيا اجلديدة، يضم هذا التجمع         

 .2 من جمموع الناتج الداخلي اخلام العاملي60%العامل وحتقيق بلدانه 

ية أخرى عديدة ولكن تأثريها العاملي غري حمسوس مثل منظمة التجارة لدول أمريكا الالتينية              وهناك تكتالت إقليم   
LAFTA) (      والسوق املشتركة لدول أمريكا الوسطى ، CACM)(  واالحتاد الكارييب ،CARICOM)(  ،

                                                           
 .288سليمان ناصر، مرجع سابق، ص،  1
 .289سابق، ص، الجع املر 2
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شية ليس  ، باإلضافة إىل بعض التكتالت اإلفريقية والعربية وتليها تكتالت هام          )(ANDEANوجمموعة األندين   
 .   هلا دور يذكر

 : التفاعل بني اإلطار املتعدد األطراف والترتيبات اإلقليمية- 3    
        لقد أثارت ظاهرة التوسع املطرد يف الترتيبات اإلقليمية، وتشابك عالقتها باإلطار املتعددة األطراف ضمن              

 :1وانتهت إىل إجتاهني  ، ومستقبلها القة العديد من اآلراء حول طبيعة هذه الع–منظمة التجارة العاملية -
يرى أن التكتالت اإلقليمية ستؤدي يف النهاية إىل تفتيت النظام التجاري الدويل املتعدد              : اإلجتاه األول -   

األطراف من خالل تبادل املزايا واألفضليات يف إطار التكتل وفرض سياسات محائية جتاه األطراف خارج                 
نفردة أو تكتالت أخرى، ميكن أن تكون هذه التكتالت أداة للدول النامية ملواجهة             إطاره، سواء كانت دول م    
 .أثار العوملة، أو التخفيف منها

يرى بأن التكتالت ستساهم يف هناية األمر يف تعزيز النظام التجاري الدويل وحتريره من               : اإلجتاه الثاين   -  
تكتالت، وتقييم األفضليات املمنوحة ألعضاء التكتل على       خالل تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية بني هذه ال        

سائر أعضاء املنظمة العاملية للتجارة، ميكن أن تكون هذه التكتالت بداية تشكل النظام التجاري الدويل                  
 .اجلديد، ومرحلة هامة من مراحله

الدول النامية، نظرا   األول هو األقرب إىل التحقق بالنسبة حلالة          إن مسار التحوالت يؤكد بأن اإلجتاه        
لالنعكاسات السلبية املنتظرة على اقتصادياهتا  يف األمدين املتوسط والطويل، مما جيعل قيام تكتالت اقتصادية                

 .بني الدول النامية أمر يف غاية األمهية

ى أعضاء  أجريت عدت دراسات هتدف إىل البحث عن آثار التكتالت اإلقليمية على التجارة العاملية وعل                   ولقد  
التكتالت ومن باب تقسيم الترتيبات اإلقليمية وعالقتها التفاعلية باإلطار متعدد األطراف نقف على أهم مزايا                 

 :2هذه الترتيباتوعوائق 
متكن هذه الترتيبات جمموعة صغرية من الدول ذات تشابه أكرب يف املصاحل،            : مزايا الترتيبات اإلقليمية  .3-1  

وبالتايل فهي تسمح بتقدم أكرب يف جمال حترير التجارة واستطالع فرص            .  املصاحل أن تسعى معا لتحقيق هذه    
التعاون حبثا عن هذه األهداف على أساس إقليمي، ومتكن املنظومات املؤسسية القطرية من إكتساب قدرات                

 . واملتوسطتنافسية اقليمية تؤهلها لالندماج العاملي مستقبال وحتميها من اآلثار السلبية يف املدى القصري
تتمثل  هذه  العوائق يف أهنا قد تصنع قواعد جديدة مغايرة ألحكام التجارة يف                 : عوائق اإلقليمية .3-2

كما أن مثل هذه    . إطار دويل، أو عناصر متييزية جديدة، مما يثري املخاوف من إنشاء حصن جتاري إقليمي              
ا تسبب يف تعقيد املفاوضات الدائرة حول هذه القضايا         الترتيبات قد التقدم حلوال هنائية للقضايا العاملية، ورمب       

                                                           
 133 ، ص1998 والتوزيع،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر: ، بريوت قواعد اجلات مصطفى سالمة،  1
 .362-361 خليل عبد الرزاق،مرجع سابق، ص  2
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مثاما هو سائد حاليا من تطور للخالفات بني اإلحتاد األورويب وأمريكا حول العديد من القضايا وإنعكاساهتا                
 .على مسار التجارة الدولية

   
 
  : العالمي الجديدليلماطبيعة النظام ا:لمطلب الثانيا
 

 اليت تعمل فيها اإلدارة املالية أو مدراء األقسام املالية يف املنظمات هو النظام املايل،               إن اجلزء املهم يف البيئة    
جمموع املؤسسات واألعوان اليت تسمح لبعض الوحدات االقتصادية ذات العجز          " ويعرف النظام املايل عادة بأنه      

تسمح للوحدات اليت متلك فائضا     خالل فترة زمنية باإلنفاق أكثر مما متلك هذا من جانب، ومن اجلانب اآلخر               
، ويتكون النظام املايل بصورة عامة من األسواق املالية واملؤسسات املالية و األدوات               1"بتوظيف هذه الفوائض  

 .املالية
 

 :ي وأهم مستجداته  النظام المالخصائص.     الفرع األول
ائصه كما أهنا أحدثت مستجدات هامة              لقد عرف النظام املايل العاملي تطورات متالحقة غريت من خص          

على خمتلف عناصره ،وسنحاول من خالل هذا العنصر الوقوف على خصائص النظام املايل وأهم مستجداته كما                
 :يلي 

 
 :خصائص النظام املايل .أوال       

  قد متيز خالل   امليالنظام املايل الع   فإذا كان     من مرحلة إىل أخرى،    تفاختل املايل العاملي    خصائص النظام       إن  
باشرة، وأن   أجنبية م  يف شكل استثمارات   إال   التدفقات املالية ال تظهر   أن   ب )فترة السبعينيات  ( األوىل الفترة  

 املباشر، وشكل حترير حركة رؤوس األموال هدفا ثانيا هلذه              ريالتمويل غ لت  اقتصاديات املديونية فض  
 :ما يليات متيزت بـ السبعينيإىل ثلث أواخرفترة الفإن ،االقتصاديات

                                                           
1 Robert Ferrandier & Vincent Koen, marches de capitaux et technique financier ,4edition, 

paris: economica,1997,p9.   
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املالية  كما أن التدفقات      حترير تدفقات رأس املال     الشاسع و  وء السوق املايل الدويل    خالل نش   عوملة التمويل من   - 
  احمللية تعمل حتت وطأة التمويل الدويل

 1.املاليةة تنظيم النشاطات  املالية ودفعت إىل إعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت سهلت العمليات-  
 :              2ن النظام املايل العاملي اجلديد يتميز خبصائص ثالثة وهي  وبالتايل فإ-  

ويظهر ذلك من خالل قيام املتعاملني املاليني يف السواق            : املباشرة وساطة مالية ضعف دورال . 1
 مباشرة وذلك مثال من خالل إصدار       مالية غري : باالقتراض أو التوظيف دون املرور بالوسطاء املاليني كالبنوك مثال        

 . سندات وأسهم يف حالة االقتراض أو شراء هذه األدوات املالية وغريها سند التوظيف

بإزالةاحلواجز بني األسواق    اجلديد النظام املايل العاملي  يتميز  : عدم وجود حدود لألسواق املالية    . 2
فهدف املستثمر حتقيق أعلى مردودية وذلك باالنتقال من        سوق الصرف،   والسوق املالية ،  السوق النقدية املتباينة،  

 "أصل مايل آلخر ومن عملة ألخرى، ومن سند بالفرنك الفرنسي إىل سند بالدوالر، وأصبحت األسواق اخلاصة               
 .  الذي أصبح هو اآلخر سوق عاملي" الدويل" ية للسوق املايل اإلمجايل تجمموعات حت" ، الصرف يةاملال

 :  من حيث املكان والزمان  اليوم سوق عمالق ووحيد لألموال حيث يتميز بعنصرينم املايل العامليالنظايعترب     

 .  للسوق املايل مكان معني ألن معظم املساحات املالية متصلة بشبكة اتصاالت حديثةفلم يعد

 .اليةامل) املساحة( ساعة يف كل األماكن 24/ ساعة 24 وتواصل زمان عمل النظام املايل العاملي

 فقد قامت   اجلديد النظام املايل العاملي  القوانني ميزة من ميزات     ) جتاوز(إن إلغاء    :عدم وجود قوانني  .3         
   .السلطات النقدية ظلهم الدول الصناعية بإلغاء القوانني تسهيال لعملية االنتقال لرأس املال

  :أهم املستجدات يف النظام املايل.    ثانيا
على مستويني  األنظمة املالية يف السنوات القليلة املاضية العديد من التطورات وسوف نتعرض ألمهها             شهدت        
  :مها

 :  طبيعة النظام املايل مستوى–1 
 :صعود االقتصاد الرمزي-1 -1       

ملي باملعامالت  ويعين تزايد االهتمام العا    دراكر،يرجع مفهوم االقتصاد الرمزي إىل االقتصادي األمريكي                  
صبحت هناك مفاضلة بني استخدام رأس املال يف الديون واستخدامه يف اإلنتاج،            حيث أ ةياملالية عن املعامالت العين   

ومن مث فقدأصبح    على العائد السنوي،   ، والرمسلة    مفضال على الربح   يعأيضا بني املضاربة واالستثمار وأصبح الر     
صعدت الرأمسالية الدولية إىل القمة وتعددت      ف قيقي واإلقتصاد الرمزي  هناك إنفصال بني ما يسمى باإلقتصاد احل      

                                                           
1 Gabillet Maurice, Economie , livre du professeur, Paris : Narth, 1999, P 46. 
2  Dominique phlipon , " Les mutations du système Financier international." ,l’economie 
mondial,  cahier  Français, N° 269,  Etat des lieux ,P 11.12. 
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له رمزيا أكثر مما كان، وصارت اجلماعات املالية         جعأدواهتا وآليات حركتها وأعادت تشغيل االقتصاد عامليا لت        
 . 1 أقوى من احلكومات القائمة

بني النظام املايل والنقدي من     ل احلامسة    نقطة الفص  1971اهنيار سعر الصرف عامليا مع بداية       قد شكل   و      
 فلم يعد النمو يف حجم التعامالت املالية إنعكاسا للنمو يف حجم               من جهة أخرى،   يالتجارالنظام  جهة و 

 مليار  150حبوايل   يف سوق اليورو دوالر بلندن        حيث تقدر عمليات تبادل العمالت     التعامالت التجارية العينية  
وهذا ما   ضعف التجارة الدولية     25ما يساوي   وهو  ،  1992سنةتريلون دوالر    25 دوالر يوميا، أي ما يقارب    

  .2لى االنفصام التام بني حركة التجارة الدولية وحتركات رؤوس األمواليؤكد ع
 

 :العوملة املالية-2 -1    
آثارها وتوجهاهتا  شهد عقد السبعينيات العديد من التغريات العاملية السريعة واملتالحقة والعميقة يف                       

وق واحدة واتسع نطاق املنافسة لكل املتعاملني الدوليني، ومل يقتصر على           ساملستقبلية، فاالقتصاد العاملي حتول إىل      
الدول فقط بل مشل منظمات عاملية وشركات متعددة اجلنسيات، وتكتالت اقتصادية عمالقة، والكل سعي                 

 أشكاهلا، حترير املعامالت يف ظل آليات السوق، وقد نتج عن ذلك           القتناص الفرص يف إطار إزالة القيود بكافة        
 .    من حيث حتديده وحتديد آثاره وأبعاده أال وهو مفهوم العوملةواسعافهوم جديد لطاملا أثار جدال ظهور م

فكرون وإذا كانت العوملة االقتصادية والسياسية والثقافية ظاهرة قدمية قدم التجارة الدولية، وأن اختلف امل                 
خبصوص بداية مصطلح العوملة، فإن البعض يذهب إىل القول بأن ظهور العوملة املالية يعود للسبعينيات، وبالتايل                
فهي حديثة النشأة نسبيا، وهي الناتج األساسي لعمليات التحرير املايل  مما أدى إىل تكامل وارتباط األسواق                   

 أخذت تتدفق عرب احلدود     اليتالقيود على حركة رؤوس األموال      املالية احمللية بالعامل اخلارجي من خالل إلغاء        
 وبذلك فالعوملة املالية   ،3 أصبحت أسواق املال أكثر ارتباطا وتكامال      وبذلك فقد لتصب يف أسواق املال العاملية      

تتضمن حترير  ذلك الترابط شبه الكامل لألنظمة النقدية واملالية ملختلف الدول، وتفصيال فإن العوملة املالية              تعين   «
  واالستثمار املباشر والعقاري       املالية   الديون وأسهم احملافظ  : املعامالت املتعلقة مبختلف أشكال املال مثل      

والثروات الشخصية باإلضافة إىل املعامالت اخلاصة باالئتمان التجاري واملايل والضمانات والكفاالت               
لتجارية، وهي تشمل الودائع، القروض احمللية          والتسهيالت املالية، واملعامالت املتعلقة بالبنوك ا         

 :       وميكن االستدالل عن العوملة املالية مبؤشرين مها،4» واألجنبية

                                                           
 .19،ص2000، يا وحملياالبنوك الشاملة وتطوير دور اجلهاز املصريف املصري ،الصريفة الشاملة عامل،الفتاح صاحل عبد رشدي صاحل  1 

 .20املرجع السابق ،ص 2
 .33 ص ، مرجع سابق،العوملة واقتصاديات البنوك. عبد املطلب عبد احلميد 3
 6، 5، جامعة قاملة، أيام واقع وآفاق: امللتقى الوطين األول حول النظام املصريف اجلزائر،" يات العوملةدالنظام املصريف اجلزائري وحت" حممد زيدان  4
 .  30 ص ،2001مرب نوف
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تطور حجم املعامالت عرب احلدود يف األسهم والسندات يف الدول الصناعية املتقدمة وذلك             : املؤشر األول .أ
 10%اخلارجية يف األسهم والسندات متثل أقل من      ما يوضحه اجلدول التايل حيث بعد أن كانت املعامالت          

      ، وصلت إىل ما يزيد عن      80-75 يف اجلدول خالل عاملي       بينةمن الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول امل       
 يف إيطاليا وفرنسا    300 %، وإىل ما يزيد عن      1997 يف كل من أملانيا والواليات املتحدة عام         200 %

 .   وكندا يف نفس العام

 ):02(دول رقماجل

 97-75 خالل الفترة بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل *املعامالت الدولية يف األسهم والسنداتنسبة 
 نسبة مئوية:                                                                                                                              الوحدة 

97 96 95 94 93 92 91 90 89 85 80 75 
 السنوات

 البلدان

 أ. م. الو 4 9 35 101 89 96 107 129 131 135 160 213

 اليابان 2 8 62 156 119 92 72 78 60 65 79 96

 أملانيا 5 7 33 66 57 55 85 170 158 172 199 253

 فرنسا - 5 21 52 54 79 122 187 197 187 258 313

 إيطاليا 1 1 4 18 27 60 92 192 207 253 470 672

 كندا 3 9 27 55 65 83 114 153 208 189 251 358

  اإلمجايل بني املقيمني وغري املقيمني عىنبيعه وشراء بامل*
Source : Philippe D’Alvisenent Jean et Piette petit, Economie internationale la place des Banques, 
Paris : Dunod, 1999, P 95.  

تطور تداول النقد األجنيب على الصعيد العاملي فإن اإلحصائيات تشري إىل أن متوسط               :  املؤشر الثاين  -     ب
، يف منتصف الثمانينيات إىل حوايل      $ مليار 200حجم التعامل اليومي يف أسواق الصرف األجنيب قد ارتفعت من           

من االحتياطات الدولية جلميع بلدان العامل       % 84 وهو ما يزيد عن      1995يون دوالر أمريكي يف عام      يل تر 1,2
 .1يف نفس العام

 :ل النشاط املايليتدو -3 -1     
واي يناء على رغبة الواليات املتحدة      غرو من خالل إدخال جتارة اخلدمات ضمن مفاوضات جولة أ          مت ذلك       

 ميزة تنافسية تفوق دول     منتمتع  تتقدم وما   أمهية هذه القطاعات يف اقتصاديات العامل امل      لتعاظم  ودول أوربا الغربية    

                                                           
 .34 ص ، مرجع سابق ،العوملة وإقتصاديات البنوك.عبد املطلب عبد احلميد 1
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ولقد مت التوقيع على اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية عامليا، يف ديسمرب            .  شرق آسيا  بالتقدم الصناعي يف جنو   
 . مباحثنا القادمة، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل يف1997

 
 

 : مستوى هياكل النظام املايل- 2  
 :  القطاع املايل أخذت االجتاهات التاليةعلى مستوى هياكلت جوهرية  تطوراتقد حدث       ل

 
 : االندماج والشمولية-2-1     

تعرضت األنظمة املالية واملصرفية لتغريات جذرية خالل العقدين األخريين، وأصبحت املنافسة بني                        
 قدراهتا التنافسية اجتهت املصارف إىل االندماج       املؤسسات املالية واملصرفية واقعا ال ميكن جتاهله، ورغبة يف زيادة         

لتكوين كيانات مصرفية عمالقة أو إىل الشمولية هبدف تنويع مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أكرب قدر ممكن من          
         . املدخرات

 :اندماج البنوك- 2-1-1     
ية املتقدمة شكال هاما من أشكال تركيز       مشلت حركة االندماجات داخل األجهزة املصرفية للدول الصناع              

فباإلضافة إىل عمليات شراء البنوك     ،رأس املال ومتركزه سواء على صعيد الدولة القومية أو على الصعيد الدويل            
الكربى للبنوك األصغر األقل رحبية أو اليت تعاين من مشكالت، ظهر اجتاه قوي خالل النصف الثاين من                     

 العمالقة، سواء بني البنوك التجارية وبعضها البعض، أو بني بنوك جتارية  مالية تعمل                التسعينيات الندماج البنوك  
 .   يف جمال االستشارات املالية والتطبيقات التكنولوجية للعمل املصريف والتوظيف أو االستثمار العقاري

 فعالة ومؤثرة، وذلك إلدارة     تعتمد قدرة وجناح اإلدارة يف املصارف املندجمة على صياغة وتطبيق استراتيجية                
موارد املصرف هبدف حتقيق مستوى رحبية يفوق املتوسط السائد لدى املصارف املنافسة، إن التمكن من حتقيق                 

ويعزز دورها  . ذلك سوف ميكن املصارف يف أن تصبح مصارف شاملة قادرة على مسايرة التغريات والتطورات             
دالت منو مرتفعة، ومن خالل هذا الدور تظهر أمهية و طبيعة ما             يف النشاط االقتصادي ويساعد على حتقيق مع      

 .تقدمه املصارف الشاملة
 :نوك الشاملةبال-2.1     
وبصفة عامة ميكن القول أن     ،منذ بداية التسعينيات بدأت فكرة العمل املصريف الشامل يف االنتشار والتوسع                

 املالية من كافة القطاعات والفروع االقتصادية يف داخل         ذلك البنك الذي حيصل على موارده     "البنك الشامل هو    
 واسعة من اخلدمات    شبكة  البالد وخارجها من ناحية، ويقدم االئتمان لكافة القطاعات أيضا، ناهيك عن تقدميه             
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وميكن تلخيص أهم وظائف البنوك الشاملة      ،  1"  املصرفية، وتلك اخلدمات اليت ال تعتمد على وجود رصيد مايل         
  :2يكما يل
وتتضمن الوظائف املعتادة يف املصارف وبعض املؤسسات املالية كالودائع مبختلف           :  الوظائف التقليدية  -  أ

 كفتح االعتمادات املستندية وإصدار   –أشكاهلا ومنح القروض وأداء اخلدمات املصرفية املتعلقة بالنشاط التجاري          
 . صيالتخطابات الضمان وحتصيل الشيكات وإجراء التحويالت والتح

ومتثل التغريات احلديثة النشطة يف البيئة االقتصادية، مثل املبادالت واملستقبليات          :  الوظائف غري التقليدية   -  ب
التمويلي واخلدمات الشخصية وأنشطة أمناء االستثمار وإعداد دراسات         واخليارات والعقود اآلجلة والتأجري     

  . ستثمار وأعمال الوساطة يف جماالت التأمني والشحناجلدوى وأداء االكتتاب يف الشركات وصناديق اال
 

  :ه وفقا ملقررات بازلءتالجتاه لزيادة رأس املال ومعدل كفاا-2     
لقد تصدرت التغريات اليت شهدهتا الصناعة املصرفية جمموعتان من العوامل اليت كان هلا األثر الكبري يف                          

ال يف اختاذ قرارات منشآت األعمال سواء االستراتيجية منها أو املتعلقة بإدارة            تزايد الدور الذي صار يلعبه رأس امل      
التقدم الكبري يف   : العمليات اليومية متوافقا يف ذلك مع الرقابة العقالنية وطريقة التفكري اجلديدة للمصارف ومها             

عناصر داخل امليزانية    كما صاحب كل ذلك حتركا من ال        ، الضغوط التنافسية     وتعاظم تكنولوجيا املعلومات 
كل هذه التطورات مهدت السبيل أمام بروز أمهية رأس املال يف العمل              ،للمصرف إىل العناصر خارج امليزانية    

 كمقياس لألمان أو السالمة املصرفية  باعتباره حاجزا واقيا أمام اخلسائر) الصناعة املصرفية(املصريف 
رض نسبة مستهدفة   ف أمهية رأس املال من خالل       1988لية سنة   وقد أقرت جلنة بازل يف بنك التسويات الدو          

من رأس املال إىل املوجودات املرجحة باملخاطر االئتمانية، على أن            % 8 املصرف وهي    الئةمتثل احلد األدىن مل   
سوق تعلق بالبنوك العاملة يف ال    ي اتفاقية بازل هتدف فيما      ،وقدكانت  1992تلتزم املصارف بتنفيذها يف هناية سنة       

 : 3املصريف العاملي إىل ما يلي
 املسامهة يف تقوية وتعميق واحلفاظ على استقرار النظام املصريف العاملي وذلك بعد تعرض كثري من املصارف                 -    أ

الدولية خالل الثمانينات ملخاطر كبرية نتيجة توسعها يف اإلقراض لدول العامل الثالث، وعجز هذه الدول عن                  
 . السداد
ضع البنوك الدولية يف أوضاع تنافسية متكافئة، وبالتايل إزالة الفروق يف املتطلبات الرقابية الوطنية                 و -     ب
 .   ة غري العادلة بني البنوكفس املال املصريف حيث متثل تلك الفروق مصدر رئيسي للمناسبشأن رأ

                                                           
6:أيامقاملة جامعة . واقع وآفاق: امللتقى الوطين األول حول النظام املصريف اجلزائري،"  العوملة  وآثارها االقتصادية على اجلهاز املصريف"،عطوي مسرية 1
 . 97. ص). 2001نوفمرب 7و

 .41 ص،2002مارس ،  العدد األول،" املصريفاالندماجإطار و ضوابط :  الشاملة فحنو نظام للمصار" ،جملة الدراسات املالية و املصرفية 2
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 من  تزيد مقدمتها العوملة املالية واليت       العمل على إجياد آليات للتكيف مع املتغريات املصرفية العاملية، ويف          -    ج
التحرير املايل وحترير األسواق النقدية من البنوك مبا يف ذلك التشريعات واللوائح واملعوقات اليت حتد من اتساع                  

 .1وتعميق النشاط املصريف للبنوك عرب أحناء العامل، يف ضل الثورة التكنولوجية املصرفية
بعد التوسع يف استخدام كثري من املستحدثات املالية والتطورات يف أسواق املال،            "ة   تطوير األدوات الرقابي   -   د

 1"وحدوث تغريات يف الوظائف التقليدية يف البنوك وخاصة بعد دخول املنشآت غري املصرفية إىل األعمال املصرفية

 
 ):ات املاليةاالبتكار( زيادة األمهية النسبية للنشاطات والعمليات خارج امليزانية-2-3     
تعددت االبتكارات املالية يف األسواق املالية الدولية خالل عشرين السنة املاضية، وقد كان ظهور هذه                      

ومن جهة أخرى فإن  جزءا      .   حاجيات املقترضني واملستثمرين الدوليني من جهة       إشباع   االبتكارات املالية هبدف  
ة األعوان االقتصادية من املخاطر املرتبطة بتقلب معدالت         ي محا كبريا من هذه االيداعات املالية كان يهدف إىل        

  :ما يلي وقد كان أهم هذه االبتكارات املالية . الفائدة ومعدالت التبادل
 :قات املاليةت املش-2-3-1     

ة حمل  عقود مالية تشق قيمتها من أسعار األصول املالية والعينية احلالي            "تعرف املشنقات املالية بأهنا             
وقد شهد حجم التداول باملشنقات على اختالف أنواعها منوا مضطردا خالل السنوات األخرية، حيث               ،2"التعاقد

يف سنة  $  ترليون   24 مث قفز إىل     88عام  $  ترليون    2,6 إىل   1986يف  $  ترليون   1,1زاد حجم التداول من     
 40شنقات املالية قد توسع بأكثر من        وبذلك يكون سوق امل    1994يف هناية   $  ترليون   45 ووصل إىل    1993

 .3ضعفا خالل فترة تسع سنوات
 :  ورغم تعدد أنواع املشنقات فإن أمهها وأكثرها انتشارا هو   
شراء ويسمى خيار   الميكن تعريف عقد اخليار بأنه ذلك العقد الذي يعطي حلامله احلق يف              : رعقد اخليا -    أ

ر الشراء والبيع ينصب على بيع أو شراء كمية معينة من األوراق املالية             الشراء أو حق بيع يسمى خيار البيع وخيا       
أو خالل فترة   ) األسلوب األورويب ( املمارسة يف تاريخ معني      عرأو غريها من السلع بسعر حمدد سلفا يسمى س         

 .4، وله احلق كذلك يف أن تنفيذ أو ال ينفذ عملية البيع والشراء)األسلوب األمريكي(حمددة 
سعر ب للمشتري األصل حمل التعاقد يف تاريخ الحق         يسلم   هي عقود يلتزم فيها البائع أن        :5لعقود اآلجلة ا-    ب

متفق عليه وقت التعاقد وقد تدفع القيمة وقت االتفاق أو جزء صغري منها ويؤجل الباقي حىت تاريخ التسليم وذلك               
جلة هي عقود منطية يتم تداوهلا يف البورصات        والعقود اآل ،  مثل عقود شراء العقارات وعقود التصدير واإلستراد      

 . بصورة واسعة
                                                           

 .83 ،82ص ، العوملة و إقتصاديات البنوك ،عبد املطلب عبد احلميد 1
 .226 ، ص،2001الدار اجلامعية، :، القاهرة2، طكالتطورات العاملية وإنعكاساهتا على أعمال البنو ل ، عبد العامحادطارق  2
 .45 ص ، مرجع سابق صاحل،رشدي صاحل عبد الفتاح 3
 .182،ص2002دار الصفاء للنشر و التوزيع،:،عماناألسواق املالية والنقديةمجال جويدان اجلمل،  4
 .444 ص،2000،دار   للنشر :الرياض، األداء املايل ملنظمات األعمال التحديات الراهنة ،السعيد فرحات مجعة 5
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وهي العقود اليت يلتزم صاحبها بشراء أصل من البائع بسعر متفق عليه يف تاريخ الحق               : 1 العقود املستقبلية  - ج  
يتم حمدد يف املستقبل وعادة ما يلتزم كل من الطرفني بإيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي                     

 يف حاالت  التغري   التعامل من خالله وذلك إما يف صورة نقدية أو يف صورة أوراق مالية هبدف احلماية من خماطر                 
 مثال، وهي عقود ليست منطية إمنا مت االتفاق عليها وفقا لكل صفقة على               العمل   لعائد على الودائع أو سعر    تغري  

عقود عن العقود األخرى من حيث إمكانية حتويلها فكل         وختتلف هذه ال    اخليارات سحدة وهي واجبة التنفيذ عك    
 .طرف ميكنه أن يبيع حقه يف استالم أو التسليم خالف فترة سريان العقد

هي عبارة عن اتفاق بني طرفني على تبادل قدر معني من أصول املالية و العينية يف احلاضر،                 ": املبادلةعقود  -  د  
ه العقود عقد مبادالت عملة بعملة      هذتاريخ الحق حمدد مسبقا وأهم      على أن يتم التبادل العكسي لألصل يف         

  .2"معومةمقابل فائدة ثابتة القيم أو مبادلة فائدة  هلا يف أخرى معادلة
 :  التوريق-2-3-2   

و يعترب نشاط التوريق أحد األنشطة املالية املستحدثة اليت ميكن عن طريقها ألحد املؤسسات املالية املصرفية أ                     
، إىل منشأة متخصصة ذات     )الغري قابلة للتداول أو املضمنة بأصول     (غري املصرفية أن يقوم بتحويل احلقوق املالية        

، هبدف إصدار أوراق مالية جديدة يف مقابل هذه احلقوق          )وتسمى يف هذه احلالة شركة التوريق     ( غرض خاص     
 . املالية تكون قابلة للتداول يف سوق األوراق املالية

حتويلها إىل أوراق مالية يف صورة أسهم، أو صكوك أو سندات، مما            ":  فإن توريق القروض يعين    ى ذلك بناء عل    
يعطي للدائن فرصة لترويج قروضه بعد حتويلها إىل أوراق مالية يف البورصات املالية أي حتويل الديون املستحقة                  

 العديد من املنافع لألطراف املتعاملة فيه ومن         التوريق حيقق ،  3"جتاه مدينه إىل أوراق مالية قابلة للتداول يف البورصة        
 : 4هاأمه
حتويل احلقوق املالية غري القابلة للتداول إىل أوراق مالية جديدة قابلة للتداول مما يساهم يف زيادة السيولة                   -    أ

ويلي عن طريق حتويل    ساعدة الشركات ذات العجز املايل على حتسني هيكلها التم        مل ،لدى الشركات أو املؤسسات   
 . االلتزامات قصرية األجل إىل التزامات متوسطة وطويلة األجل

 زيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق استخدام حقوق املسامهني يف متويل أصول أخرى بعد أن يتم                  -    ب
 .  التصرف يف األصول املدينة بتحويلها إىل شركة التوريق

 خفض خماطر أسعار الفائدة اليت يتعرض هلا        وية املتداولة يف سوق األوراق املالية      زيادة حجم األوراق املال    -   ج
 .املمول

                                                           
 .47 ص ،مرجع سابق، عبد الفتاح صاحلرشدي صاحل  1
 .446السعيد فرحات مجعة،مرجع سابق،ص  2
 .48 ص ، مرجع سابق،رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل 3
 .317،318، ص2002ة، الدار اجلامعي:  ،اإلسكندريةبورصة املالية بني النظرية و التطبيقحممد صاحل احلناوي،جالل إبراهيم العيد،  4
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 توسيع دائرة الوساطة املالية بدخول مؤسسات أخرى مثل صناديق االستثمار والبنوك الشاملة وغريها إىل                -   د
وات جديدة وهي األوراق    إىل صيغ وأد  ) القرض املصريف ( التقليدية   ض التحول من صيغ اإلقرا    ،هذه األنشطة 

 .املالية
 

 :  البنوك اإلسالمية-2-4  
لسنوات طوال يعتقد الكثريون صعوبة     سيطر االعتقاد   لقد صارت البنوك اإلسالمية حقيقية واقعية بعد أن               

  البنوك اإلسالمية يف العاملني العريب       ظهور جناحها يف الواقع العملي، وشهدت فترة السبعينيات والثمانينيات         
 .واإلسالمي

ويالحظ أن املصارف اإلسالمية القائمة اآلن يف بعض البلدان اإلسالمية أو غريها من البلدان ظاهرة حديثة ال                      
 مؤسسة مصرفية ال تتعامل     "ميتد عمرها إىل أكثر من عشرين عاما، ومن الشائع تعريف املصرف اإلسالمي على أنه             

تلقى ودائع نقدية دون التزام أو تعهد من أي نوع بإعطاء فوائد             يي  بالفائدة أخذا أو عطاء فاملصرف اإلسالم     
للمودعني كما أنه يعمل على استخدام هذه الودائع بطرق شرعية دون االلتجاء إىل نظام الفائدة بشكل مباشر أو                  

ة إال أنه     واضحة بني املصرف اإلسالمي وغريه من املصارف الربوي         تفرقة   وبينما يضع هذا التعريف      ،1"غري مباشر 
 عدم التعامل بالفائدة وهذا الركن يعترب شرطا ضروريا لقيام املصارف اإلسالمية             و واحد وه  ركنينصب على   

صور يف التعريف الشائع للمصرف اإلسالمي ويلزم تعريف         قولكنه ليس شرطا كافيا، وهذا ما يبني وجه ال         
 ونشاطها االستثماري وإدارهتا جلميع أعماهلا      مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع تعامالهتا     "املصرف اإلسالمي بأنه    

   .1"بالشريعة اإلسالمية ومقاصدها وكذلك بأهداف اجملتمع اإلسالمي داخليا وخارجيا
تعمل املصارف اإلسالمية على مجع مواردها املالية من املدخرين أو أصحاب الفوائض املالية على أساس مبدأ                     

 بعض الصيغ املعروفة يف فقه املعامالت اإلسالمية ألجل استثمار هذه املوارد،             املشاركة يف الربح واخلسارة وتتبع    
، 2* باإلضافة إىل االستثمارات املباشرة    واإلجارة واملتاجرة ةحبواملرا املشاركة  و املضاربةأشهر هذه الصيغ    من  و

وية مع  برالارف التجارية    املص اليت تؤديها وجبانب هذا تقوم املصارف اإلسالمية بأداء معظم اخلدمات املصرفية           
 ".األجر حملها" أو " ولةمالع" وإحالل " الفائدة"صها من ليخت

نتيجة لقناعة العدد الكبري واملتزايد من املسلمني املؤمنني بتحرمي الفائدة، وهم ميثلون يف الواقع قوة كبرية يف                     و  
كون من فوائض مالية ضخمة من ناحية وهم يف          مبا ميل   العريب اإلسالمي  السوق املايل واملصريف على مستوى العامل     

نفس الوقت ومبا حيتلونه من قوة طلب كبرية لكافة صور املعامالت واخلدمات املالية واملصرفية من ناحية أخرى،                 
برأس مال  " بنك اإلسالمي " روب األمريكية بإنشاء مصرف إسالمي يف املنامة باسم         قفقد قررت مؤسسة سييت     

، كذلك أخذت املصارف العاملية التقليدية الشهرية يف إنشاء وختصيص وحدات           1996اية   مليون دوالر يف هن    20
                                                           

 وقائع ندوة البنوك اإلسالمية ودورها يف تنمية اقتصاديات املغرب ،" يف تعبئة املوارد املالية للتنميةاإلسالميةدور املصارف  " ،عبد الرمحان يسري أمحد 1
  . 129،128 ص ،1990 يوليو 22-18 ، للبحوث والتدريباإلسالمياملعهد ،لتنميةاالعريب البنك اإلسالمي 

 املصدر نفسه 2
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 وقرر  "،مستقلة لتقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية اإلسالمية وأيضا اهتمت املؤسسات العاملية هبذه التجربة             
داو أندو  ( وأيضا بدأت    "بنوك بال فوائد  " صندوق النقد الدويل تكوين وحدة حبثية تعتين بالنموذج اإلسالمي           

 بإطالق أول مؤشر قياسي عاملي لألسهم للراغبني يف االستثمار وفق مبادئ             10/2/1999يف  ) جونز أو مباين  
 سهم من أسهم الشركات اليت حترص على مراعاة مبادئ          600الشريعة اإلسالمية، حيث يقوم هذا املؤشر مبتابعة        

 .1" دولة30الشريعة اإلسالمية وذلك يف 
 
 
 :إصالح النظام المالي العالمي.الفرع الثاني   

األزمات اليت بدأت مع األزمة يف آلية سعر الصرف         م  فاق ضوء ت  تصاعد االهتمام باإلصالح من جديد اآلن يف       لقد  
، ومن املأمول أن تؤدي هذه اإلصالحات إىل        1997 األزمة اآلسيوية     واستمرت مع  1993-92األورويب يف 

ات يف املستقبل وأن تؤدي بصورة خاصة إىل احتواء خماطر انتقال آثارها املالية عرب                ليل خماطر حدوث األزم   قت
والواقع أن القضايا اليت تكمن وراء جداول أعمال تقوية النظام املايل الدويل ليست جديدة، وال غرابة يف                 ". احلدود

 ،تأمني يف التجارة يف السلع واألصول    تعزيز الكفاءة   : يف مايلي  باقية وتتمثل    هذا، نظرا ألن أهداف النظام املايل     
استقرار النظام والسماح بتوزيع منصف مقبول اجتماعيا للدخل والثروة، و أن كانت هذه األهداف باقية فإن                  

 تكنولوجيا واالتصاالت السلكية والالسلكية    ال  بصورة خاصة، ثورة    مشلت   تغريت حيث  الظروف احمليطة بالنظام  
 أساس اندماج األسواق املايل، وسهولة انتقال رؤوس         حفزت وشكلت ومات اليت   وأنظمة املعل البعيدة املدى   

دة حأسواق السلع واخلدمات واألصول مو    تغدو  األموال باإلضافة إىل التحرير املايل احمللي والدويل، ونتيجة هلذا           
 :وترتكز جهود إصالح النظام املايل على العنصرين التاليني2.  "وماد  بصورة متزايدة

 
 :  منتدى االستقرار املايل:والأ   
القطاع املصريف وأسواق التأمني    –عدم وجود ألية فعالة ملتابعة النظام ككل مبا يف ذلك إجزاؤه املترابطة               إن    

 يف فترة ما     ولعل  يف الوقت احلاضر ،     الضعف يف النظام املايل العاملي        أحد أهم نقاط    يشكل وسوق األوراق املالية  
 صندوق النقد الدويل مؤهال للقيام هبذا الدور ،          كان خم يف حركة تدفقات رأس املال اخلاص      قبل هذا النمو الض   

ولكن الصندوق اآلن ليس يف الوضع األمثل لإلشراف على نظام املايل العاملي، كما أن اهليئات الدولية  متثل                    
فة على أسواق األوراق املالية وأسواق رشاملنظمني واملشرفني على أجزاء النظام املختلفة مثل جلنة بازل واهليئات امل         

 .   التأمني ليست ممثلة فيه
 

                                                           
 .50 ص ،مرجع سابق، رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل 1
 . 3 ،2 ص ،)1999 سبتمرب ،3العدد ( 36، اجمللد التنمية و التمويل جملة، " إصالح البيان املايل" سوفوبدا،ندر األكس 2
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اقترحت عدة جهات إنشاء منظمة مالية عاملية جديدة تكون هلا سلطات الرقابة واإلشراف على                   نتيجة لذلك    
ناعية لقد فضلت جمموعة الدول الص    ف،  ااالقتراح مشرع عملي  يعترب  القطاع املايل ككل، و يف الوقت احلاضرمل         

القائمة، جيمع السلطات النقدية واملالية للدول السبع        املمارسات   معإنسجاما  السبع بديال أكرب تواضعا وأقرب      
واملؤسسات املالية الدولية الكبرية واهليئات التنظيمية األخرى املشرفة على وضع املعايري الدولية يف حمفل االستقرار               

 ، "منتدى االستقرار املايل" املايل 
 أقرت باإلمجاع جمموعة البلدان السبعة االقتراح بشأن عقد منتدى االستقرار املايل،               1999ويف فرباير      

 هاليت تؤثر على النظام املايل، ويقوم هذا احملفل بدور         الضعف   وسيجتمع هذا املنتدى بانتظام لتقييم القضايا وأوجه      
 الرقابة واإلشراف، ولكن لن يقوم بالتوصية مبعايري          بدور مكهيئة استثمارية بدال من السلطة العاملية اليت تقو        

قد بدأ  فجديدة، هذه املهمة سوف تستمر يف مزاولتها اهليئات الدولية اليت متثل السلطات التنظيمية يف كل قطاع،                 
صناديق (أثري بدرجة كبرية    لتاحملفل عمله بالتركيز على دراسة ثالث من القضايا اليت هتم املؤسسات املعرضة               

 س ختلقها تدفقات رأ   قدية اخلارجية واملشكالت اليت     ملالاملراكز ا ووالتسديد االعتماد على اإلقراض     ) حتياطياال
 . 1املال قصرية األجل

تتوىل اإلشراف على النظام املايل ككل، وحترير الفجوات التشريعية         ية  من املؤكد أن هناك حاجة إىل جهة دول            
 الصفة التمثيلية العاملية باعتبار وجود الدول       ههذا احملفل بتكوينه احلاضر تنقص    والتنظيمية يف هذا النظام، ولكن      

ن هلذا  و إذا أريد أن يك    ،النامية فيه إدخال عدد من هذه الدول الكربى   تأثريات حمسومة على النظام أمرأساسي               
 .املنتدى حد أدىن من التمثيل واملشاركة

 
 : دعامات البيان املايل اجلديد-   ثانيا

 املعلومات والشفافية ،    نيأقوى و حتس   ي وجود نظم مالية   ه اجلديد    املايل العاملي     للهيكل األساسيةن العناصر   إ 
 املستشرين  ثوإعادة توجيه السياسات لضمان توفري تدفقات رأمسالية دولية كافية ومستقرة واختاذ خطوات حت             

وعالوة على ذلك .  يف منع األزمات وحسمهاالدوليني على توخي احلذر وذلك من خالل إشراك القطاع اخلاص
يكون يف مقدورها التحرك    فجيب توفري موارد كافية للمؤسسات الدولية اليت تقوم بدور امللجأ األخري لإلقراض             

 : بسرعة مع احلد من آثار اخلطر املعنوي يف نفس الوقت، وفيما يلي سنتطرق باختصار إىل أهم هذه العناصر
       

د الدروس األساسية املستفادة من األزمات املالية يف سنوات           حأإن   :يري والشفافية والرقابة   املعا -1     
 أن الشفافية أمر طيب إىل أن جمرد         فرغم   التسعينيات أن املعلومات تلعب دورا حيويا يف استقرار االقتصاد العاملي         

املعلومات، يصبح من الضروري وجود     إتاحة قدر أكرب من املعلومات للجمهور ليس كافيا، ففي عصر ينوء حبمل             
في األعوام  فمقياس معياري ميكن من خالله احلكم على املعلومات، وميكن للمعايري الدولية أن تلعب هذا الدور                 

نشاء وتقوية املعايري الدولية يف جماالت اقتصادية         إ  القطاعني العام واخلاص تقدما هائال يف        من القليلة حقق كل  
                                                           

 .4 املرجع السابق،ص  1
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لب التعرف على األزمات املالية الناشئة يف مراحلها املبكرة إحصائيات اقتصادية دقيقة ويف               يتط ،وومالية خمتلفة 
 معياره اخلاص بنشر البيانات اعتمادا على       1996حينها، ولتحقيق هذه الغاية أدخل صندوق النقد الدويل يف عام           

 .أفضل املمارسات العاملية يف إعداد نشر البيانات االقتصادية
مبادئ توجيه  " و" املبادئ األساسية لإلشراف املصريف الفعال للجنة بازل      "  جماالت التقدم األخرى      وتشمل      

ويعمل صندوق النقد الدويل مع البنك الدويل وجلنة         " الشركات املنظمة للتنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي      
وصاحبت مبادرات الشفافية يف    . شركاتاألمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لوضع مبادئ دولية إلعمار ال          

        و" معايري احملاسبة الدولية  " مبا يف ذلك العمل اجلاري حاليا يف        . القطاع العام جهود عاجلة يف القطاع اخلاص      
 قدرةعلىوأصبح اجملتمع الدويل أكثر     . وباإلضافة إىل وضع ونشر املعايري املقبولة دوليا      " معايري املراجعة الدولية  " 
تقارير عن  " م صندوق النقد الدويل والبنك الدويل سلسلة جتريبية من الدراسات حتت عنوان             دقبة تنفيذها، ويق  مرا

واليت حتتوي على معلومات عن ممارسات الدول يف اجملاالت املختلفة وتقييم مرعاة الدول             " مراعاة املعايري والقواعد  
 . 1للمعايري الدولية

  
كانت النظم املالية الصرفية الضعيفة من العناصر الرئيسية يف األزمة املالية، خاصة يف             : 2 تقوية النظم املالية   -2     

م قاوباإلضافة إىل حث الدول على إتباع معايري بازل لكفاية رأس املال، ومراقبة مراعاهتا،              . عملية انتشار العدوى  
الذي يهدف إىل دراسة    ). طاع املايل برنامج تقييم الق  (صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مشتركني بتدشني         

وبالنسبة . سالمة واستقرار النظم املالية احمللية مركزا على العوامل اليت ميكن أن جتعل النظم حساسة لعدم االستقرار               
ل االقتصاد العاملي الذي يزداد اندماجا، تلعب النظم املالية         ظلصندوق النقد الدويل يعكس الربنامج حقيقة أنه يف         

 دورا حامسا يف تنفيذ سياسات االقتصاد الكلي القومية، وبالتايل كفاءهتا وباإلضافة إىل ذلك فإن االرتفاع                 احمللية
احلاد يف تدفقات رأس املال الدويل خالل العقد املاضي يزيد من خماطر تفجر أزمة مالية عاملية أو إقليمية يف حالة                     

 . ماليةتعرض إحدى الدول لضائقة
    
نظرا لتزايد النشاط املايل للقطاع اخلاص يف البلدان النامية          : قطاع اخلاص يف حتمل األعباء     إشراك ال  -3    

م مستثمري القطاع اخلاص    الزإ إن   ،تزايدت أمهية البحث عن طرق  إشراك القطاع اخلاص عند حدوث األزمات           
ية وبعبارة أخرى سوف يقل     بأن يتحملوا نصيبا من أعباء متويل برامج التصحيح املايل ستجعلهم أكثر تعقال ورو            

كذلك فإن  . اخلطر املعنوي الذي ختلفه التوقعات بأن القطاع العام سوف حيميهم من اخلسائر عند حدوث أزمات              
املساواة يف املعاملة بني الدائنني، ومن املتوقع أن         عدم   قلل أيضا سيإجياد أسلوب نظامي إلشراك القطاع اخلاص       

 .2دهم للمشاركة يف متويل برامج التصحيحيؤدي ذلك بدوره إىل تعزيز استعدا
                                                           

 .33 ص،2000سبتمرب ،3،العدد50،اجمللد  التمويل والتنميةجملة، "أوروبا الوسطى والترقية والبناء املايل اجلديد" ، روجر نورد 1
 العربية وحتديات البلدانالقطاع املايل يف  (،"مقترحات بشأن اهليكل املايل الدويل اجلديد وانعكاسات ذلك على النظم املالية العربية " ،كادل هابر ماير 2

 لإلمناء الصندوق العريب    ،صندوق النقد العريب  ،   العربية املتحدة  اإلمارات ، أبو ظيب  2000) نيسان (لأبري 3-2 وقائع الندوة املنعقدة يف      ،)املرحلة املقبلة 
 .   70 ص الفنيش، حترير حممد ا،االقتصادي واالجتماعي
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ومع ذلك مل يتحقق بشأن هذه املشكلة سوى تقدم ضئيل، ويشري البعض إىل أن السبب يف ذلك هو أن إشراك                        
وليس من  .  ميثلون فئات غري متجانسة     القطاع اخلاص  القطاع اخلاص يف حتمل األعباء أمر شديد التعقيد فدائنني        

ئنني من البنوك ومحلة األسهم ميكن أو ينبغي معاملتهم بطرائق متماثلة، إن مستلزمات إعادة              الدا هؤالء   الواضح إن   
اهليكلة رهيبة يف عامل يزخر بشهادات الضمان، ومشتقات ائتمان وأحكام مواجهة حاالت التخلف عن سداد                 

اليت تسفر عن نتائج غري     ومن املهم فوق كل شيء جتنب التجديدات املالية ويف جمال السياسة             . الدين املتداخلة 
مقصودة وتعجل بوقوع ذات األزمات اليت يريد املسؤولني تفاديها، قد دفعت جسامة هذه الصعوبات إىل استنتاج                

ومع ذلك فإن البحث عن     . أنه قد يكون من املستحيل أن يشارك القطاع اخلاص بقدر أكرب يف حتمل األعباء املالية              
       .1 أن يستمر جيب إلشراك القطاع اخلاصأفضل هنج

 
 رؤوسستقرار تدفقات   إأي التدابري ينبغي إختاذها لعالج عدم        قضية   هناك:  تدفقات رأس املال الدولية    -4    

األموال، وتتراوح اآلراء هنا بني أن يترك لألسواق احملررة أمر ضبط السياسات الوطنية و سلوك القوى الفاعلة                  
حدود للرأي الثاين املتمثل يف فرض      و. عامالت حسابات رؤوس األموال   اخلاصة على السواء، والتنظيم احملكم مل     

 .عاين من افتقار واضح للواقعية السياسيةن هذا الرأي ي غري أته جاذبي على تدفقات رؤوس األموالالقصوى
ى مزايا   اتفاق يف الرأي على أن فتح االقتصاديات أمام التدفقات الدولية لرأس املال ينطوي عل                    ويوجد حاليا 

وتشمل املزايا على حتسن ختصيص     . مجة ولكنه حيمل يف طياته أيضا خماطر وجيب لذلك إدارة تدفقه وتتبعه بعناية            
وقد كانت املخاطر واضحة خالل األزمة األخرية       . املوارد مع توجيه االستثمار إىل أفضل االستخدامات اإلنتاجية       

ولكي . أحدث اضطرابات شديدة يف االقتصاد     مما   اد لرأس املال  عندما أعقب التدفقات الرأمسالية الواردة خروج ح      
ينجح حترير حساب رأس املال جيب أن يكون مدعوما بسياسات اقتصادية كلية ثابتة، وجبهود لتقوية قدرة                   

  .2املشاركني يف السوق على تقييم وإدارة املخاطر املصاحبة ملعامالت رأس املال الدولية
    
 من املمكن ختيل    1998-1997رغم سوء أزمة األسواق الناشئة يف الفترة        : الذ األخري  دور املقرض امل   -5    

ويف مثل هذه احلالة هل سيكون العامل مستعدا ملواجهة هذا املوقف؟           . حدوث هبوط اقتصادي ومايل أكثر خطورة     
 هل يتمكن الصندوق من القيام هبذا الدور؟. وهل هناك حاجة إىل وجود مقرض دويل أخري

 املقرض األخري هو مؤسسة قادرة على توفري سيولة غري حمدودة للمقرضني الذين يفتقرون إىل السيولة فقط                   إن
ويف اإلطار احمللي تقوم البنوك املركزية عادة بدور املقرض األخري،          . وليسوا معسرين ال ميلكون القدرة على السداد      

ة وخاصة تلك اليت تستخدم عمالهتا كعمالت        وعالوة على ذلك كانت بعض البنوك املركزية الوطنية الكبري         
احتياطية توفر أحيانا سيولة دولية إذا كان ذلك خيدم مصاحل بالدها الوطنية ال شك أن من اختصاص وصالحيات                  
                                                                                                                                                                                           

 
1999 سبتمرب ،3 العدد،46اجمللدتنمية، التمويل والجملة، "هل من املستحيل زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف حتمل األعباء  " ، إيشنجرينبـاري   1
 .  16 ،ص،

 .68 ،67 ص ، مرجع سابق،كارل هابر 2
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صندوق النقد الويل أن يعمل على تأمني حركة نظام النقد الدويل، ولكن من الواضح أيضا أنه ال ميتلك املوارد                    
إذا استدعت أزمة كبرية ذلك كما أن السلطات         . نه من القيام بدور املقرض الدويل األخري حبق        املالية اليت متك  

ر التصخمية احملتملة للزيادة الكبرية يف السيولة الدولية، وعلى سبيل املثال يف شكل حقوق                االوطنية ختشى اآلث  
لعاملي الذي يتخطى السلطات    السحب اخلاصة وهناك خماوف أكثر جدية بشأن إنشاء نوع من البنك املركزي ا             

وال حيتمل أن   . القومية ألنه يكاد يكون من املستحيل أن تقوم مؤسسة كهذه بعملها بصورة مقبولة بصورة عامة              
ويوف تستمر االستجابة املالية لألزمات املستقبلية يف       . يصبح الصندوق مقرضا أخريا كامال يف املستقبل القريب       

 .1التغري بشكل تدرجيي فقط
    

 :2وميكن يف األخري إمجال أهم اخلصائص اليت أصبح يتميز هبا القرن احلايل فيما يلي      
حتول األسواق من حملية إىل عاملية أنشأهتا املنظمة العاملية للتجارة والتكتالت اإلقليمية، ولن تنعم                  -

لتجارة البينية  املؤسسات واألنظمة غري العضوة يف هذا النظام التجاري العاملي اجلديد من تيسري ا               
 .واالنتقال احلر لروؤس األموال والسلع والعمالة

حتول التشريعات من حكومية حملية، إىل تشريعات وضوابط تنسجم مع اتفاقيات جتارية عاملية كاملنظمة               -
العاملية للتجارة والتكتالت اإلقليمية، وإىل فعاليات أكرب لصندوق النقد الدويل والبنك العاملي مما حيد من               

 .يطرة صانع القرار الوطين والسيادة الوطنيةس
حتول الشركات من متنافسة يف ساحة األعمال احمللية والعاملية إىل متحالفة، وحتول الالعبون املتنافسون                -

من شركات صغرية أو متوسطة يف السوق احمللية والعاملية إىل شركات ضخمة وشركات متعددة                 
 .سية طويلةاجلنسيات عابرة للقارات ذات أذرع تناف

 من منتجات يقوم إنتاجها على املواد اخلام إىل          - السلع واخلدمات  –حتول املنتجات موضع املنافسة      -
منتجات يتعاظم فيها املكون املعريف الكامن يف عقول البشر، أو لنقل رأس املال الفكري الذي أصبح أمثن           

على والذي حيفظ للشركات قدرهتا     أصول املنظمة، فهو الذي يولد املنتجات ذات القيمة املضافة األ          
 – بفعل انفتاح األسواق –التنافسية وقدرهتا على االستمرار والرحبية والنمو يف عامل متغري وبيئة أصبحت    

 .حادة التنافس
حتول الزبون من حملي إىل عاملي بفعل ثورة تكنولوجية املعلومات وسطوة اإلنترنت اليت نقلت الزبون                 -

 على فأرة جهاز احلاسب لريى عروضهم       تعني يف العامل بلمسات أو ضاغطا     أينما كان إىل كل البائ    
 .متضمنة منتجاهتم وأسعارهم ويتفحص بسهولة

 –حتول معايري اجلودة من حملية يضعها جهاز املوصفات واملقاييس احمللي اخلاص بكل دولة ، إىل عاملية                   -
 . تضعها املنظمة العاملية للمواصفات-األيزو

                                                           
 .75 ،74 ص السابق، املرجع 1

 .121-119، ص 2001دار الكتب املصرية، :،  القاهرةبناء القدرة التنافسية للتصدير: التسويق العامليأمحد سيد مصطفى،  2
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