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 تحرير تجارة الخدمات المالية: المبحث الثالث

إن التعاون الدويل يف املسائل املالية يكاد يكون جديدا ،حيث تعد اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أول          
ول جهد متعدد األطراف لوضع قواعد دولية حتكم التجارة يف اخلدمات املالية، وتوفر اإلطار القانوين الالزم للوص

إىل أفضل أسواق اخلدمات املالية األجنبية، وقد كانت هذه اإلتفاقية إعترافا دوليا بأمهية جتارة اخلدمات املالية يف 
اإلقتصاديات احلديثة،على ذلك فإننا سنحاول ختصيص هذا املبحث للحديث بإسهاب عن إتفاقية التجارة يف 

اإلتفاقية مث اإللتزامات العامة واحملددة لإلتفاقية ولكن وقبل اخلدمات املاليةبدءا جبوالت املفاوضات، نطاق تطبيق 
 .اخلوض يف هذه التفاصيل فإنناسنتحدث عن األمهية املتزايدة للخدمات املالية وعالقتها بالنمو اإلقتصادي

 
 

                                                          

  األهمية المتزايدة للخدمات المالية: المطلب األول
ايل وبصفة أساسية على اخلدمات املالية فقد أصبح من         تعـتمد مجـيع فروع النشاط االقتصادي يف الوقت احل            

ويف الواقع فإن   . الصعب مبكان وجود نشاط اقتصادي ال يعتمد بطريقة أو بأخرى على اخلدمات املصرفية واملالية             
أي صفقة جتارية للسلع أو اخلدمات حتتاج إىل نوع من أنواع التسهيالت املصرفية أو الصرف األجنيب أو التأمني،                  

ـ  ع تـزايد عوملة األنشطة االقتصادية تزايدت احلاجة كذلك خلدمات الوساطة وإدارة ومنع تزايد املخاطر ذات     وم
 .الطابع الدويل
  تعاظم دور قطاع الخدمات المالية وعوامل نمو تجارته:الفرع األول

 تعاظم دور قطاع اخلدمات املالية وشكلة قياس التجارة الدولية يف اخلدمات:   أوال

 اظم دور قطاع اخلدمات املالية تع-1

ويزداد منو "تشكل اخلدمات املالية قطاعا كبريا أو متزايدا يف مجيع االقتصاديات سواء الدول املتقدمة أو النامية،            
هـذا القطاع يف االقتصاديات اليت متر بتحديث سريع، وتزداد التجارة يف اخلدمات املالية كذلك خبطوات كبرية                 

 ما بني األسواق اجلديدة واملتنامية يف االقتصاديات النامية واقتصاديات التحول والتحرر املايل             وذلـك بسبب املزج   
، وبذلك فقد خرج النشاط املايل من النطاق احمللي إىل          1"والتجاري واستخدام األدوات املالية والتغري التقين السريع      

ومتثل حاليا  " ،ستثمارات تتزايد فيها بصورة كبرية    الـنطاق العاملي واحتلت اخلدمات املالية مكانة هامة وبدأت اال         
من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، وارتفع      % 75من حركة االستثمارات التجارية العاملية وحنو       % 25حوايل  

يف % 11يف الدول ذات الدخل املرتفع و       % 14حجـم االستثمارات األجنبية املباشرة يف اخلدمات املالية بنسبة          
 . 2" نامية وذلك يف عقد الثمانينيات وارتفع املعدل يف التسعينياتالدول ال
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 حيث زاد عدد العاملني  يف هذا        "وقـد حقـق قطاع اخلدمات املالية اتساعا كبريا خالل العقد احلايل،           
من % 5و  % 3، ويتراوح اآلن بني     1970يف الدول الصناعية من عام      % 50إىل  % 25القطاع مبا يتراوح بني     

 ،1"عاملني يف القطاعات االقتصادية املختلفةإمجايل ال

وتايت أمهية هذا القطاع من الناحية العملية من كونه يساهم يف يف التجارة الدولية سواء كان يف السلع أو                   
اخلدمـات يف صـورة ضـمان او راس مال أو تغيري عملة أو تأمني،وعلى ذلك يعترب قطاع اخلدمات املالية من                     

هيل وزيادة كفاءة عمليات التبادل التجاري الدويل يف السلع واخلدمات حيث يبلغ حجم             القطاعات االساسية لتس  
ويقدر مسامهة القطاع يف    . تريليون دوالر يوميا     1.2القطـاع اخلدمات املالية يف جمال املبادالت التجارية الدولية          

صورة قروضنكما يبلغ حجم     تريليون دوالر يف     4.6 تريليون دوالر سنويا، منها      6.4الـتمويل الـدويل مبـبلغ       
 تريليون  2 تريليون دوالر سنويا، كذاك تقدر حجماقساط التامني مببلغ          20األصـول املتداولة من خالل البنوك       

 تريليون دوالر،كماتقدر القيمة السوقية     10دوالر ، بينم تقدر حجم التعامالت يف أسواق األوراق املالية اكثر من             
 .    2ريليون دوالر ت10للضمانات املسجلة ما يقرب 

 :قياس التجارة الدولية يف اخلدمات -2

 جتارة اخلدمات املالية، حيث     يفواقع يف البيانات التفصيلية اليت ميكن االعتماد عليها         إهنـناك نقص كبري    
 تدفقاتفتعترب عملية قياس اإلنتاج والتجارة يف اخلدمات املالية عملية معقدة أكثر من قطاعات اخلدمات األخرى،                

 من خالل رسوم     يتم االستدالل عليها لذلك فإن   جتـارة اخلدمـات املالـية ال ميكن التعرف عليها مباشرة عادة،             
 فإن تقدير التجارة يف اخلدمات املصرفية يعتمد على مصروفات          ومن مث اخلدمـات اليت حتصلها املؤسسات املالية،       

، واملصروفات اليت تصاحب خطابات      )ودائعمثل الفرق ما بني سعر اإلقراض وسعر احلصول على ال         (الوسـاطة   
الضـمان وموافقات العاملني يف البنوك، وتعامالت استبدال العمالت األجنبية و من خالل املصروفات اليت تدفع                

 تقدير قيمة اخلدمات التأمينية     بينما يتم عـلى السمسرة والتأمني واملشتقات يتم تقدير التجارة يف األوراق املالية ،             
 .3 الفروق ما بني أقساط التأمني اإلمجالية واملصروفات املستنفذةبالنظر إىل

وينشأ عن تنوع اخلدمات املالية وطرق توريدها العديد من الصعوبات عند قياس جمموع األنشطة اليت متثل             
 :التجارة الدولية يف اخلدمات منه

الية يف حساب واحد يف إحصائيات      اليتم تسجيل البنود اليت تتكون منها التجارة الدولية يف اخلدمات امل          -أ
موازبـن املدفوعات ، ولكن يتم إدراج بعض املعامالت املالية الدولية يف حساب املعامالت غري املنظورة بينما يتم                  

 .إدراج البعض اآلخر يف حساب رأس املال
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اجية،  تقـوم القطاعـات اإلقتصـادية بإستخدام طائفة من اخلدمات امللية كمدخالت لعملياهتا االنت             -ب
وبالـتال فـإن احلسـابات القومـية تعاجل تدفقات الفائدة،وهي أهم مصادر الدخل للبنوك،على أهنا مدفوعات                 
حتويلـية،وذلك بإستثناء املعامالت مع القطاع العائلي ومن مث فإن جزءا هاما من ناتج الصناعة املصرفية ال يدخل                  

 . ضمن النتج احمللي االمجايل 

رة عن املعامالت ملالية الدولية، توضح فقط معدالت النمو، أواجتاهات اجلارية           ان االحصائيات املنشو  -ج
لبعض القطاعات املصرفية الدولية، أوعددالفروع األجنبيةنأو حجم أصول لبنوك الدولية يف أسواق الدول املضيفة              

 .،وبالتايل فمن الصعوبة مبكان أي من هذه الغحصائيات بشكل منفرد

  ارة اخلدمات املاليةعوامل منو جت: ثانيا 

 تناولت االنعكاسات   1997وقـد أشـارت دراسة نشرت يف جملة منظمة التجارة العاملية يف شهر سبتمرب                    
-1985 إىل زيادة جتارة اخلدمات املالية عرب احلدود خالل الفترة           –اإلجيابية التفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية       

 .1 ألكثر من ثالثة أضعافها1995

لقـد مـرت جتارة اخلدمات املالية مبرحلة منو سريعة يف السنوات األخرية، وهناك عوامل عدة ساعدت على                       
 :   2حتقيق هذا النمو ميكن توضيحها كما يلي

ظهور نظام معاجلة البيانات اإللكترونية والتوصيل وتطوير       أدى    :زيـادة درجـة التقدم التكنولوجي     -1
 اخلدمات  إىل ظهور شبكة واسعة من    األخبار اآللية والصرافة عن بعد،      تكنولوجـيا احلاسب، وماكينات     

املصـرفية  تعـتمد على اإلنترنت، واخلدمات املصرفية الفورية، والتجارة اإلليكترونية، كل هذا أدى إىل          
 .   اتساع جتارة اخلدمات املالية

ا وآسيا باإلضافة إىل التجارة      إن انفـتاح اقتصـاديات الدول اآلخذة يف النمو يف هذه األيام يف أورب              -2
 . الدولية املتزايدة قد جعلت األسواق تتسع وازداد الطلب على التمويل الدويل ألنشطة التجارة

 كل منهما اآلخر، وذلك ألن املنافسة املتزايدة قد         زقد عز فالعوملة   لب    اخلدمات لقـد شكل تدويل    -3
مويل أنشطتها ومن جهة أخرى املؤسسات املالية إىل        دفعـت من جهة الشركات حنو البحث عن الطرق األوفر لت          

 .تنويع خدماهتا املالية وحتسني جودهتا
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 تحرير تجارة الخدمات المالية و تأثيرها على النمو االقتصادي: الفرع الثاني

دي  حتتلف األدبيات املرجعية يف هذا الصدد حو طبيعة العالقة بني القطاع املايل من جهة، وبني النمو االقتصا                
  يؤكد على أثر القطاع املايل  بإعتباره متغري مستقل حيث يقع             (Schumpeter)  كان مـن جهة أخرى، وقد    

وما يوازيه من مؤسسات متويلية أخرى تنتمي       ( علـيه عبء تعبئة املدخرات ومن مث فانه يقع على اجلهاز املصريف             
ت املشاركة يف التنمية، وتوزيع األصول      مهمـة دراسة فرص اإلستثمار املختلفة ووضع أولويا       ) للقطـاع املـايل   

إن القطاع املايل السليم املستقراملدعوم بإدارة جيدة لإلقتصاديات الكلية،متثل         التمويلية بالقدر الذي خيفض املخاطر،    
أمـورا الغىن عنها إلستمرار النمو ،وعلى العكس من ذلك  فإن إظطراب اإلقتصاديات الكلية  الذي قد ينبع عن                    

 وخالفا هلذا الرأي  تذهب مرجعيات أخرى طاع املايل ميكن له أن يعصف بالعملية التنموية برمتها، ضعف يف الق
إىل أن التطورات املالية تتأثر بعملية النمو االقتصادي وتعترب دالة فيه وليس العكس، حيث أن مستوى النمو احملقق                  

 .1 املايل ونوعيته هو الذي حيدد طبيعة االحتياجات التمويلية وبالتايل حجم النشاط

وقـد أوضحت دراسات جتريبية عديدة، أن حترير قطاع اخلدمات املالية الذي يصاحبه مجلة من االصالحات                
يعـزز الدخـل والنمو، وغالبا ما تكون جودة االستثمارات املطورة بفعل التطور يف نوعية الوساطة هو الرابطة                  

 .األساسيةبني التحرير والنمو

 1993 (keng and levine( ، levine) 1997 & 1996( على سبيل املثال وأكدت دراسات عديدة
أن الدول النامية ذات القطاعات املالية املفتوحة قد زادت فيها معدالت النمو بصورة أسرع من تلك الدول ذات                  

 .2القطاعات املالية املغلقة

التحرير باملعىن احمللي الذي ينصرف     حترير قطاع اخلدمات املالية سواء كان مفهوم        " وتأسيسا على ذلك ، فإن    
إىل حترير سياسات سعر الفائدة، السقوف االئتمانية، أو باملعىن الدويل الذي يتصل بتواجد موردي اخلدمات املالية                
من بنوك وشركات تأمني، وإعادة تأمني أجنبية متعددة اجلنسيات داخل األسواق الوطنية، فإن هذا التحرير سوف                

لى هيكل عمليات االستثمار يف خمتلف فروع االنتاج السلعي واخلدمي، وبالتايل يؤثر بصورة             ينعكس بالضرورة ع  
مباشرة على قيمة ونوعية الصادرات والواردات من ناحية، وهيكل بنود حساب رأس املال من ناحية ثانية، وتبعا                 

 . 3"لذلك تتأثر املتغريات االقتصادية كلها بتحرير اخلدمات املالية

  اتفاقية تحرير الخدمات المالية:ثانيالمطلب ال
رغبة أمريكا  ) 1993-1986(لقـد كـان مـن أسباب دخول اخلدمات املالية يف إطار جولة أروجواي                    

وأوروبا يف حتقيق مكاسب اقتصادية من وراء ذلك نظرا ألهنا متثل جزءا كبريا من التجارة العاملية، ومنوها الكبري يف                   
 .إىل الكثري من الدول النامية اآلن باعتبارها أسواق مالية كبرية ومتوقعةالدول الصناعية، والنظر 
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وقـد أظهـرت املفاوضات بشأن اتفاقية دولية متعددة األطراف للخدمات املالية ضغوط الواليات املتحدة                     "
بعض دول أمريكا األمريكية للنفاذ  إىل أسواق اليابان ودول جنوب شرق آسيا، السيما كوريا اجلنوبية، فضال عن   

  .1"الالتينية 
 

  المتعلقة بتحرير الخدمات الماليةجوالت المفاوضات:   الفرع األول 
 اسـتولت مفاوضـات اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية على اهتمام كبري حمترمة احتراما كامال، أهداف                     

ستوى اإلمجايل وأيضا على مستوى القطاعات      السياسات الوطنية ومستويات النمو والتطور للدول األعضاء على امل        
وقد غطت  . فرديا، وقد اكتسبت طابع املرونة املالئمة للدول النامية األعضاء يف سياق عملية حترير اخلدمات املالية              

املفاوضـات مجيع هذه اخلدمات مبا يف ذلك البنوك واألوراق املالية والتأمني ومل تستطع احلكومات يف هناية جولة                  
 التوصل إىل اتفاق كامل حول مجلة من االلتزامات الضرورية لفتح األسواق يف جمال اخلدمات               1993اي  أورجو

املالـية، وقد كان بعض األعضاء يرون أن االلتزامات يف جداول عدد من األعضاء ال يتيح األساس املناسب لعقد                   
 على أنه 1994ماع مراكش يف أبريل املفاوضـات إال أنـه يف سبيل إجناح عقد املفاوضات وافق الوزراء يف اجت   

بعد إبرام اتفاقية تنظيم التجارة     " اخلدمات املالية " البـد من  استمرار متابعة املفاوضات، حول االلتزامات املالية           
 .الدولية وامللحق اخلاص باخلدمات املالية

 

 : املرحلة األوىل -أوال
، وقد كان من املقرر أن      1995 يونيو   30ت يف   وانتهشهرا  ) 15(     إسـتمرت هـذه اجلولة من املفاوضات        

لكن الواليات املتحدة هددت باالنسحاب خالل مفاوضات       . "1995تنـتهي هـذه املفاوضات مع بداية يونيو         
، بدعوى أن االلتزامات اليت قدمتها العديد من الدول ال توفر إنقتاحا حقيقيا على األسواق، واضطر                1995يونيو  

للرضوخ ملطالب إمريكا ومتديد املفاوضات ملدة شهر       ) OMC(ت التابع ملنظمة التجارة   جملس التجارة يف اخلدما   
، وذلك بعد أن    1997اىل اتفاق مؤقت خيضع للمراجعة مع هناية        ) 1995يونيو26(حيـث مت التوصل يف هنايته       

 االجانب إىل   إنضـمت كـل من كوريا اجلنوبية و اليابان إىل الدول الثالثني اآلخرى اليت إلتزمت بتحسني نفاذ                
وقد اتفق األعضاء على أن اهلدف من املفاوضات جيب أن حيقق االلتزام وعدم إلغاء أو سحب االلتزامات           اسواقها،  
ت بتحسني شروط   قد مسح " يونيو   28،وعمومافـأن اإلتفاقـية اليت متخضت عن هذه املفاوضات يف           2"القائمـة 

لى مبدأاملعاملة الوطنية،والتخفيف من اإلستثناءات املتعلقة      ،من خالل التأكيد ع    اخلدمات املالية  الوصول إىل أسواق  
 . 3"مببدأ الدولة األوىل بالرعاية، وقد أعتربت هذه اإلتفاقية جمرد مرحلة وليست هناية املفاوضات

                                                           
لدول  مركز دراسات وحبوث ا(قضايا التنمية ،"االجتاهات احلالية للصناعة املصرفية يف إطار التقسيم الدويل اجلديد للعمل"سلوى العنيتري،  1

 . 61،ص )1998، 12النامية،القاهرة، العدد 
 .62 املرجع السابق، ص  2

3 Michel Rwneli ; l’organisation mondial du commerce  (alger :casbah édition ;1999) ;p 89. 
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عضوا مبا فيهم اجملتمع األورويب  بإعادة النظر يف االلتزامات اجملدولة نتيجة هلذه             ) 32(وقـد قـام األعضاء           
 فإن اللجنة اخلاصة باخلدمات املالية قد اتبعت الربوتوكول الثاين من اتفاقية            1995 يونيو   21فاوضـات، ويف    امل

اجلـات، وأوصت أن يقوم اجمللس باتباع االلتزامات يف جمال اخلدمات املالية، وبالفعل تبىن اجمللس هذه القرارات                 
 يونيو قام   28عدلة وإعفاءات اخلدمات املالية ،ويف      وكذلـك اتبع اجمللس هذه القرارات وكذلك اتبع اجلداول امل         

 عضو قاموا بتعديل 32اجمللـس مبراجعة وإمتام اجلداول القومية واإلعفاءات املتداولة يف دورة أورجواي ومن عدد        
 عضو  20 منهم أبدوا القبول على الربوتوكول الثاين من اتفاقية اجلات وأن            29التزاماهتا نتيجة للمفاوضات، فأن     

ـ   عضو بتعديل خدمات    17 عضوا يف جمال اخلدمات املصرفية و        24اموا بتحسني االلتزامات يف جمال التأمني،       ق
 .1 عضوا مبراجعة اإلعفاءات املقررة يف اخلدمات املالية13 عضو يف اخلدمات املالية األخرى، وقام 25التأمني و 

، 1996 جوان   30ة للخدمات املالية للموافقة حىت      لقد مت عرض الربوتوكول الثاين الذي مشل القوائم اجلديد             
ألعطـاء وقـت كاف للدول لتنفيذ إجراءات التصديق الداخلي وقد دخل الربوتوكول وااللتزامات امللحقة حيز                

 باستثناء العدد القليل من الدول اليت مل تستطع إكمال إجراءات تصديقها الداخلية             1996 سبتمرب   1التنفـيذ يف    
 . يوما بعد كل تصديق30، فالنسبة هلذه الدول فإن االلتزامات دخلت حيز التنفيذ 1996 جويلية 1قبل 

 
 : املرحلة الثانية -ثانيا

، 1997 هي اتفاقية مؤقتة وصلت إىل هنايتها يف نوفمرب      1995إن اتفاقـية اخلدمات املالية الناجتة يف جويلية              
 وقد مسح للدول اليت متلك اجلديد أو القدرة على          1997وقد بدأت مفاوضات جديدة للخدمات املالية يف أفريل         

التطوير، تغيري أو سحب التزاماهتا يف جمال اخلدمات املالية، أو تبين استثناءات من مبدأ الدولة األوىل بالرعاية بتقدمي                  
، حيث قامت جمموعة من الدول      1997 نوفمرب حىت ديسمرب     1خمـتلف هذه التعديالت خالل فترة امتدت من         

 قائمة  56، ففي اجملموع    1997 ديسمرب   12غـيري التزاماهتا يف إطار اتفاقية اخلدمات املالية اليت اعترف هبا يف             بت
أو تغيري  ( قائمة استثناءات من مبدأ الدول األوىل بالرعاية         16 و   OMC دولة عضوه يف     70التزامات تتعلق بـ    

، والذي طرح للتصديق وموافقة الدول      )AGCS(ت  أحلقت  بالربوتوكول اخلامس التفاقية اخلدما     ) االستثناءات
 كأقصى أجل، وقد    1999، وينبغي أن تدخل االلتزامات اجلديدة حيز التنفيذ يف مارس           1999 جانفي   29حىت  

 . دولة عند بداية تنفيذ الربوتوكول اخلامس102جتاوز عدد الدول اليت وقعت على التزامات يف هذا القطاع 

 يف  (NPF)ملتحدة، اهلند وتايالند بسحب استثناءاهتا من مبدأ الدولة األوىل بالرعاية           وقـد قامت الواليات ا         
مقابل االلتزام مببدأ التبادلية، وقد قدم فقط عدد قليل من الدول استثناءات حمدودة ملبدأ الدولة األوىل بالرعاية، إن                  

وردي اخلدمات املالية األجانب بفضل     االلـتزامات اجلديدة تشمل تطورات معتربة     مسحت بالتسلل التجاري مل             
مـرونة أو إلغـاء التقييدات املفروضة على املسامهة األجنبية يف املؤسسات املالية احمللية، والشكل القانوين للتمثيل                 
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 3، ويف توسيع العمليات الواقعة، وقد حدثت تطورات كبرية يف أهم            ]…شعبة، فرع، وكالة، مكتب   [التجاري  
سري (وكذلك بالنسبة للخدمات األخرى     ) خدمات البنوك، القيم املنقولة، التأمينات    (الية  قطاعـات للخدمات امل   

 .                   1)األصول وتوريد وحتويل املعلومات املالية
 

   تحرير تجارة الخدمات الماليةتفاقيةإ نطاق تطبيق : الفرع الثاني 

لك اليت تتعلق حبركة األموال يف خمصصات معينة تبدأ بتلقي          أهنا ت "   هو األصـل يف تعـريف اخلدمة املالية           إن  
األمـوال لغـرض اإليداع أو تغطية املخاطر، وتنتهي بتدويرها يف عمليات االئتمان أو االستثمار، وذلك مرورا                 

 .  2" خبدمات التمويل وتقدمي الضمان واالعتماد وغريها

افة اخلدمات ذات الطبيعة املالية واليت يتم إنتاجها والتداول         واخلدمات املالية من منظور اإلتفاق تشمل على ك            "
 ، من مث فإن اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية تعرف         3"هبـا مـن قبل منتجيها أو املتاجرين هبا يف الدول األعضاء           

لدى دولة عضو يف    " مقدم خدمة مالية  " تلك اخلدمة ذات الطبيعة املالية اليت يتم عرضها من          " بأهنا   اخلدمـة املالية  
على أنه شخص طبيعي أو اعتباري لدى العضو يرغب يف أن يقدم فعال             " مقدم اخلدمة املالية    " االتفاقية، ويعرف   

 أن تعبري مورد خدمات     وينبغي التأكيد يف هذا اجملال    خدمة مالية، ويتم عرض اخلدمة وإتاحتها لألعضاء اآلخرين،         
 : 4 كانت هذه الكياناتسواءمالية ال يشتمل الكيانات العامة، 

أي حكومـة، أو مصرف مركزي أو سلطة نقدية يف عضو ما أو أي كيان يقع يف ملكية وإدارة عضو                    -أ
، وال يشمل    بعيدا عن املنافسة   ماميـارس بشـكل رئيسـي وظائف وأنشطة حكومية ألغراض حكومية          
  .الكيانات اليت متارس بشكل رئيسي توريد اخلدمات املالية على أساس جتاري

 .الوظائف اليت ميارسها عادة مصرف مركزي أو سلطة نقديةب ضطلعأي كيان خاص، ي-ب
 
 

 :اخلدمات اليت تشملها االتفاقية . أوال

 : على ذلك فإن اخلدمات املصرفية واملالية اليت تشملها االتفاقية تتلخص فيما يلي     

 : 5 وتتمثل يف:  التأمني واخلدمات املرتبطة بالتأمني-1
 .بقية فروع التأمني) ب(التأمني على احلياة  ) أ: (تأمني املباشر وتضم ال.أ
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 . إعادة التأمني.ب
خلدمـات املرتـبطة بالتأمني كاخلدمات االستثمارية  واإلكتوارية   وخدمات تقدير املخاطر وتسوية              ا.ج
 .املستحقات

 : 1وتتمثل يف: لبنوك واخلدمات املالية األخرىا-2  
 موال بني األفراد واجلهات،قبول الودائع واأل. أ
 اإلقراض بكافة أشكاله مبا فيه القروض االستهالكية، واالئتمان العقاري واملسامهات ومتويل العمليات            .ب
 التجارية،
 لتأجري التمويلي،ا.ج
خدمـات املدفوعـات والـتحويالت، مبا فيها بطاقات االئتمان واخلصم على احلسابات والشيكات              .د

 املصرفية، السياحية والشيكات 
  خطابات الضمان واالعتمادات املستندية، .ه
أدوات السوق  ( التجارة حلساب املؤسسة املالية، أو للغري يف البورصات أو خارجها يف األدوات التالية               .و

الـنقدية، الـنقد األجـنيب، املشتقات املصرفية واملالية بأنواعها، أدوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل املبادلة                 
 ،)تفاقات اآلجلة، األوراق املالية القابلة للتحويل، األصول املالية األخرى مبا يف ذلك السبائكواال

 االشـتراك يف اإلصدارات لكافة أنواع األوراق املالية مبا يف ذلك الترويج واإلصدار اخلاص كوكيل،                .ز
 وتقدمي اخلدمات املختلفة باإلصدارات ،

  أعمال السمسرة يف النقد ،.ح
 ة األموال مثل إدارة النقدية وحمافظ األوراق املالية، وخدمات اإليداع وحفظ األمانات ،إدار.ط
خدمات املقاصة والتسوية لألصول املالية، مبا فيها األوراق املالية واملشتقات واألدوات األخرى القابلة             .ي
 للتفاوض،
الربامج اجلاهزة املرتبطة هبا بواسطة     تقـدمي وإرسال املعلومات املالية وصيانة البيانات املالية وخدمات          .ك

 مقدمي اخلدمات املالية األخرى ،
 تقـدمي االستشارات والوساطة املالية واخلدمات املالية املساعدة األخرى وذلك لكافة األنشطة سالفة              .ل

ت الذكـر ، ومبـا يشمل اخلدمات املرجعية للمعلومات عن العمالء ألغراض اإلقراض وحتليل االئتمان وإجراءا               
الـبحوث وتقـدمي املشورة لالستثماري إدارة احملافظ لألوراق املالية ،وذلك تقدمي اخلدمات االستشارية يف جمال                

 .التملك وإعادة اهليكلة ووضع االستراتيجيات للشركات واملؤسسات
ال  األعم: وتـبعا ملشـتمالت ملحق اخلدمات املالية ،ميكن تصنيف تلك اخلدمات إىل ثالث جمموعات وهي                   

 . أعمال مصرفية استثمارية وخدمات التأمني،املصرفية اجلارية
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 ويستبعد االتفاق اخلدمات املالية اليت تتم يف إطار السيادة احلكومية وهي كما جاءت يف نصوص ملحق           -
  :1اخلاص بتحرير جتارة اخلدمات املالية  كما يلي" االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات " 

على أن اخلدمات املوردة يف إطار ممارسة السلطة احلكومية تتمثل    ) ب(فقرة  ) 1(اقية بند   نص ملحق االتف  ي
 :فيما يلي
 تنفيذ سياسات  يف اطار األنشطة اليت ميارسها بنك مركزي أو سلطة نقدية أو أي كيان عام أخر   خمتلف. أ

 . نقدية أو سياسات خاصة بسعر الصرف
 . رمسي للتأمينات االجتماعية أو من أنظمة املعاشات جزءا من أي نظام عد األنشطة اليت ت.ب
 من األنشطة اليت ميارسها أي كيان عام حلساب احلكومة أو بضمان منها أو              أي شـكل مـن أشكال     .ج

 .باستخدام مواردها املالية

ية التفاقيف األصل    الوظائف اليت يقوم هبا البنك املركزي غري خاضعة           خمتلف  أن تضـح من خالل ما سبق     وي     
 تورد على أساس غري جتاري أو بدون        فهي" يف إطار ممارسة السلطة احلكومية    " حتريـر اخلدمات املالية باعتبارها      

من اتفاقية حترير اخلدمات ) ج(٣املادة األوىل الفقرة وهذا ما أقرته   تنافس مع واحد أو اكثر من موردي اخلدمات،         
 .املالية 

ال جيعلها خارج نطاق االتفاقية وك املركزية إىل أجهزة متخصصة حمترفة      ن حتويل جزء من وظائف  البن           غـري أ  
يؤدي إىل إمكانية إدراج تلك الوظائف ضمن اخلدمات املالية اخلاضعة للتحويل وفتح الباب أمام              حيـث ميكن أن     

يف تطبيق  " إىل انه   ) ج(فقرة  )  1(شركات ومؤسسات وبيوت خربة أجنبية لتقدميها، فيشري ملحق االتفاقية يف بند          
من املادة األوىل من االتفاقية احلالية، إذا مسح عضو ما ملوردي اخلدمات املالية به مبمارسة               ) ب(3الفقـرة الفرعية    

 من هذه الفقرة متنافسا مع  كيان عام أو مع مورد            3)ب( و 2) ب(أي مـن األنشـطة املشار إليها يف الفقرتني          
 .2"ذه األنشطةشامال هل" خدمات"خدمات مالية، اعترب تعبري 

 

  إلتزامات وقطاعات حترير جتارة اخلدمات املالية:  ثانيا 
 : 2لقد وافقت الدول اليت وقعت على اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية على مجلة من االلتزامات أمهها     
ك شركات التأمني مبا يتيح      فتح أسواقها أمام البنوك األجنبية والشركات اليت تتعامل باألوراق املالية، وكذل           -   أ

هلـا تقـدمي خدماهتا ومنتجاهتا لعمالء الدولة الضيفة هلا، حبيث تعمل جنبا إىل جنب مع الشركات واملؤسسات                  
 . الوطنية
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 التزام الشركات املالية وشركات التأمني يف دولة معينة بأن تبيع خدماهتا إىل عمالء يف دول أخرى، مبعىن                  -    ب
 . الشركات يف الدولة املضيفة ليس ضرورياالوجود املايل هلذه

بأن تزاول أعماهلا   ) رأمسال أجنيب، رأمسال وطين   (االلتزام بالسماح للشركات و املؤسسات املالية املشتركة       -    ج
 .يف الدولة املضيفة

ة اجلانس اصبح   ويف احلقـيقة فإن فتح األسواق أمام موردي اخلدمات املصرفية واملالية األجنبية يف إطار اتفاقي                   
ميـس سياسـات االستثمار يف الدول املضيفة، إذ أنه  يتصل حبرية حتويل رأس املال األجنيب مبا يف ذلك األرباح                     

 .وحرية تنقل وإقامة منشئي املؤسسات املالية واملصرفية األجنبية وغريها

 
 : حترير جتارة اخلدمات املصرفية-1    

ذا البند لتشتمل على أنشطة البنوك التجارية فيما يتعلق بتلقي الودائع و            وقد جاءت مكونات اخلدمات يف ه            
 . منح االئتمان و فتح االعتمادات وتقدمي األعمال املصرفية اخلاصة بتأسيس الشركات واألشخاص املعنوية

عمال شـمل كذلـك على توفري التغطية املالية للمشروعات، ويدخل يف حترير تلك اخلدمات أيضا كافة أ                تو     
البـنوك اليت تصنف على أهنا استثمارية، وتعين إمداد املعلومات اخلاصة باالستثمار وإدارة احملافظ املالية، وخدمات               

ويبقى 1تنظيم االكتتاب يف األوراق املالية األجنبية يف األوراق املالية األجنبية وكذلك خدمات جتارة املشتقات املالية           
ت املصرفية وتلك األسواق،وتتصل اإلجابة هنا بالتكامل بني حترير اخلدمات          التسـاؤل حول العالقة بني املؤسسا     

املصـرفية وأسواق األوراق  املالية ،فالبنوك توجه جزء من استثماراهتا حملافظ األوراق املالية بل أن ملحق االتفاقية                  
 خدمات مصرفية تعد    جيعـل خدمة ترويج األسهم والسندات وإدارة احملافظ وتقدمي االستثمارات، يعد كل ذلك            

 .2حمال للتجارة الدولية

 
 
 
 

 :منيأحترير خدمات الت -2    

                  : 3ات لعلم التامني على تصنيف اخلدمة إىل ثالثة أنشطة رئيسية وهييتتفق كافة املرجع        
 يلتزم بدفع قسط التامني املقررة      له الذي   أنشطة التامني على احلياة وتتم من خالل عالقة تعاقدية بني املؤمن           -     أ

واملؤمـن وهـي شـركة الـتامني اليت تقوم بتجميع عدد كبري من األخطار املنفصلة، وبالتايل أرصدة األقساط                   
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واستثماراهتا يف أنشطة خمتلفة، وتعين دولية النشاط أو دولية اخلدمة إمكان تقدميها بواسطة شركات أجنبية وتأمني                
 . وطنيةغري املقيمني لدى شركات 

 أنشـطة الـتأمني العـام، وتتسع لتشمل التأمني على املمتلكات مثل السيارات واملباين وتأمني الطريان                 -     ب
 .      البحري

وتعـود أمهية هذا النوع من التأمني إىل أنه يوفر احلماية التأمينية للثروة القومية ألنه يقدم التغطية التأمينية                  
التجارية والصناعية،وذلك بنقل عبء اخلسارة املالية احملتملة اليت قد يتعرض هلا           جلمـيع املشـروعات االقتصادية      

املؤمـن له، إىل شركات التأمني، وهذا يعين ضمان استمرار املشروعات االقتصادية يف أداء أنشطتها، وهنا تتضح   
 .   ت كبرية من الدولأيضا دولية اخلدمة بوجود الكيانات األجنبية العمالقة اليت يتسع عملها ليشمل جمموعا

 أنشـطة إعادة التأمني، وهنا تقوم العالقة التعاقدية بني شركات التأمني املباشر وشركات أخرى تسمى                -     ج
 . شركات إعادة التأمني، أي أن اهلدف هو توزيع األخطار املكتب فيها

 بينمابني حترير انتقاالت رؤوس األموال، ف     وجيب التنبيه إىل ضرورة التفرقة بني حترير جتارة اخلدمات املالية و           -     
 وميكن التفرقة هنا يف إطار      "يؤثر األول يف ميزان اخلدمات فإن الثاين يؤثر يف امليزان الرأمسايل يف ميزان املدفوعات،             

د أدبيات االقتصاد الدويل بأن عائد استثمار رأس املال يف اخلارج إمنا هو عائد خدمي شأنه شأن عائد العمل أو عائ    
ومن مث فإن زيادة حركة انتقاالت رؤوس األموال سوف يؤدي بالطبع إىل            ،عنصـر اإلنتاج يف خدمة غري املقيمني      

مثال انتقال االستثمارات   ف ،زيادة حركة  تدفق اخلدمات، على أنه من الثابت التفرقة بني احلركتني والفصل بينهما             
ال تنشأ إال حني يقوم البنك      فاهنا   أما اخلدمة املالية ذاهتا      .إلنشـاء بنك خارج حدود الدولة يعد انتقاال لرأس املال         

  .1"وحتقيق العائد يف تلك اخلدمات هو الذي يضاف إىل متحصالت اخلدمات،بتقدمي اخلدمات املصرفية املختلفة

على ذلك فإن اتفاقية اجلاتس تركز على السعي حنو التحسني يف شروط وأوضاع السوق وعدم التفرقة بني                 -     
املورديـن احملليني واملوردين األجانب للخدمات املالية، وتسمح اجلات ألعضائها باختاذ تدابري عقالنية هتدف إىل               

 .تأمني تكامل واستقرار النظام املايل

   
 

 المبادئ وااللتزامات في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية : الفرع الثالث

 :دئ و اإللتزامات اليت تشملها اإلتفاقية واملتمثلة فيما يلي      سنتناول يف هذه النقطة املبا
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 : و االلتزامات العامةبادئامل. أوال     
تراعي اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية املبادئ األساسية اليت مت االتفاق عليها يف االتفاقية العامة للتجارة يف                      

 : ومنهااخلدمات
سواء كانوا بنوكا   ( و يعين عدم التمييز بني موردي اخلدمات األجانب           :ىل بالرعاية مـبدأ الدولة األو    -1     

، من حيث الدخول إىل األسواق وشروط التشغيل      ) أجنبـية، شـركات تتعامل باألوراق املالية أو شركات تأمني         
 تلقائيا إىل الطرف    تدأو مبعىن أدق ملورد خدمة مت      أي ميزة تتصل بتجارة اخلدمات املالية تعطي لطرف          وبالتايل فان 

 . اآلخر

مبرور -  يهدف التحرير التصاعدي إىل إلغاء اآلثار العكسية للتدابري احلكومية          :درجييمـبدأ الـتحرير الت    -2    
ويتم حتقيق ذلك من خالل الدورات املتعاقبة        على جتارة اخلدمات املالية،  لتسهيل الوصول إىل السوق،           -الـزمن   

ج يهدف إىل مراعاة ظروف الدول املشاركة يف االتفاقية حيث جبب القيام بعملية             وهذا التدر مـن املفاوضـات     
الـتحرير مـن مـنظور تقرير مصاحل كل املشاركني على أساس املزايا املتبادلة، وتأمني التوازن الكلي للحقوق                  

 سواء القطاعات   والواجبات، مع الوضع يف االعتبار أهداف السياسة القومية ومستوى التنمية لألعضاء املشاركني           
 مرونة مناسبة للتعامل مع البالد النامية لفتح قطاعات         قد مت التأكيد أيضا على أنه ينبغي توفر       الكلـية أو الفردية، و    

 .قليلة وحترير أنواع قليلة من التعامالت وامتداد الوصول إىل السوق تدرجييا مبا يتفق مع موقف التنمية اخلاصة هبا

قد أقر ملحق اخلدمات املالية أن احلكومات متلك احلق يف اختاذ إجراءات لو ":ت احمللية  القواعد واالجراءا -3   
ولضمان سالمة  ) حلماية املستثمرين واملوردين وأصحاب بوالص التأمني     (ألسـباب تـتعلق باحلصـانة أو احليطة         

تستخدم كوسيلة للتهرب من ، شرط أال تلحق هذه التدابري الضرر باألعضاء اآلخرين أو           1"واسـتقرار النظام املايل   
 . تعهدات والتزامات العضو مبوجب هذه االتفاقية

 على ضرورة تبادل الدول األطراف لكافة املعلومات واإلجراءات         االتفاقية شددت   لقد:  مـبدأ الشفافية     -4   
 وذات التأثري املباشر أو     التطبيقية والقوانني والتشريعات ومبادئ الرقابة واملوجات اإلدارية املتعلقة باخلدمات املالية         

" ، فقد أكدت االتفاقية يف 2غري املباشر على جتارهتا، وذلك بشكل فوري مع إحاطة جملس جتارة اخلدمات علما هبا  
بأنه ليس يف االتفاق ما ميكن تفسريه على أنه يشترط على العضو أن يكشف عن معلومات                " ملحق اخلدمات املالية  

 العمالء أو عن معلومات سرية أو معلومات عن امللكية تكون يف حوزة             تتصـل بأعمـال أو حسـابات ملختلف       
 . 3الكيانات العامة

اشترط االتفاق على كل دولة عضو متقدمة اقتصاديا إنشاء نقطة اتصال            :انشـاء نقاط اتصال معلوماتية      -5  
تجني واملتاجرين باخلدمات   معلوماتية، خالل مهلة عامني من دخوهلا الفعلي إىل االتفاق، وذلك لتسهيل حصول املن            

                                                           
1 Michel Rwneli, L’organisation mondiale du commerce, op.cit, P 89. 
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املالية يف الدول النامية على كافة املعلومات الضرورية لتحقيق التطور يف أسواقها املالية، ال سيما املعلومات املتعلقة                 
 .باملظاهر التجارية والتقنية

بار املشكالت   الحـظ االتفاق أوضاع النمو والتنمية يف الدول النامية، مشريا إىل ضرورة األخذ بعني االعت               -6  
 وتبعا لذلك، …اجلدية اليت تواجهها الدول األقل منوا، يف اجملاالت االقتصادية والتنموية واحلاجات التجارية واملالية     

ضمن حدود  – السماح للدول النامية األعضاء، باإلشراف والرقابة        هاأفـراد االتفاق للدول النامية بعض املزايا من       
لية، مبا يتوافق وأهداف سياستها الوطنية، ناهيك عن منح هذه الدول بعض            عـلى أسواق اخلدمات املا    –معيـنة   

،  1التقيـيدات عـلى إنتاج وجتارة اخلدمات املالية عندما يتعلق األمر مبشاكل مزمنة يف وضعية موازين مدفوعاهتا                
لصادرات العاملية من   بغية إعانتها على حتقيق التحرير التدرجيي ألسواق اخلدمات املالية، وزيادة حصتها من ا            وذلك  

هـذه اخلدمـات، وتعزيز قدرهتا على استعاب التكنولوجيا احلديثة يف هذا اجملال، ومتتني كفاءة وتنافسية أسواقها                 
 .املالية وحتسني قدرات دخوهلا إىل قنوات التوزيع وشبكات املعلوماتية

 املتصلة  هكيفية تطبيق إجراءات   هإجـراءات احلـيطة املالية يف أي بلد آخر عند حتديد          ب عضـو    أيرف  يعـت -7   
إىل اتفاق أو   -الذي ميكن أن يتم من خالل التنسيق أو غريه          -باخلدمـات املالية، وجيوز أن يستند هذا االعتراف         

ترتيب مع البلد املعين أو يصدر تلقائيا، وعلى العضو الذي يكون طرفا يف أي اتفاق أو ترتيب من النوع املشار إليه                     
ئما أو متوقعا أن يوفر فرصة كافية لألطراف املعنية األخرى للتفاوض على انضمامها هلذه              سـابقا، سـواء كان قا     

االتفاقـيات أو الترتيـبات أو لتتفاوض على التوصل إىل اتفاقات مماثلة معه يف ظروف تضمن تشابه سبل التنظيم                   
طراف االتفاق أو الترتيب، حني مينح      واملراقـبة والتنفيذ، وإذا اقتضى األمر، إجراءات تتعلق بتبادل املعلومات بني أ           

عضـو مـا االعـتراف مـن تلقاء نفسه جيب عليه أن يوفر فرصة كافية ألي عضو آخر ليثبت وجود مثل هذه                       
 .2الظروف

مبدأ فرض بعض التقييدات املالية يف حالة تعرض أحد البلدان األعضاء            : القيود اخلاصة مبيزان املدفوعات      -8   
حيق هلذا البلد   " مدفوعاته  هتدد مصريه ومستقبلة االقتصادي، ونص يف هذا اجملال على انه              ألزمات مزمنة يف ميزان   

ويف احلالـة املذكـورة فـرض بعـض التقييدات على جتارة اخلدمات املالية، مبا فيها التقييدات على املدفوعات                   
تتبىن خططا للتنمية االقتصادية أو     والتحويالت الرأمسالية، مشريا إىل أن  هذه الدول قد تكون يف عداد الدول اليت               

التحول االقتصادي واليت تستلزم بدورها إجراءات تقييدية كهذه، بغية توفري مستوى معني من االحتياطات املالية               
يكـون مالئمـا إلجنـاح تلك اخلطط، واشترط االتفاق هلذه التقييدات أن ال تؤدي إىل إحلاق األضرار التجارية                   

صاحل الدول األخرى، وان تكون لفترة مؤقتة ترفع بعدها تدرجييا بعد التخلص من األزمات              واالقتصادية واملالية مب  
 .3"املذكورة، وأن ال تكون موجهة لتنمية وتوفري احلماية جملاالت مالية معينة هتم البلد املعين
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دمات املالية ال   أوجـب االتفـاق عـلى الدول األعضاء التأكد من أن املنتجني أو املتاجرين احملتكرين للخ               -9   
يقومـون يف إطـار تقدميهم خلدماهتم يف األسواق احمللية بأية إجراءات أو نشاطات أو أعمال من شأهنا اإلخالل                   

 .بالتزامات هذه الدول يف إطار االتفاقية 

نه مل يغفل إتفاق اخلدمات املالية ظاهرة التكتل االقتصادي املتعاظم شأ         و:  اقامـة التكتالت االقتصادية      -10   
االنضمام إىل أية اتفاقات أخرى ذات االرتباط بتكامل و          " على الساحة العاملية، حيث أكد على حق أي عضو يف         

رط أن  تشوا –اتفاق اجلاتس   –حتريـر جتـارة اخلدمات املالية، مع أي دولة أخرى غري األعضاء يف االتفاق املعين                
 على أية إجراءات حتيزية، وأن يتم       ينبغي أال تضم  تكـون تلك االتفاقات األخرى تشمل تغطية قطاعية واسعة، و         

 .1إعالم جملس جتارة اخلدمات هبا

ويف حالة حصول خالفات أو نزاعات، حتال مجيعها إىل هيئة تسوية           :   اللجوء إىل هيئة تسوية املنازعات       -11   
 .اقيةاملنازعات للتحكيم والبث فيها، مبا يضمن مصاحل األطراف املعنية يف ضوء بنود االتف

 

   االلتزامات احملددة:  ثانيا 

وبالنسـبة لاللتزامات احملددة يف جمال اخلدمات املالية فهي تندرج ضمن جداول التزامات مرفقة بربوتوكول                    
انضـمام الدولة العضو، ويتم بيان التزامات الدول يف قطاعات اخلدمات املالية احملررة، وذلك بذكر أمام كل نوع                  

القيود اليت تضعها ) التأمني واخلدمات املرتبطة هبا، البنوك واخلدمات املالية األخرى   (ات املالية   مـن أنـواع اخلدم    
الدولة من حيث النفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية يف احلدود اخلاصة بكل منها كان يذكر احلد األقصى ملسامهة                  

 .2األجانب يف رؤوس األموال مثال

 حيق ألي دولة عضوا تطلب إجراء التعديالت على أي التزام أو االنسحاب منه يف أي                وينص االتفاق على أنه        
جملس " وقـت بعد ثالث سنوات تنقضي من تاريخ دخول االلتزام حيز التنفيذ، وتبلغ رغبة هذه الدولة بذلك إىل                 

 ،وميكن أن يتم دفع     خالل مهلة أقصاها ثالثة أشهر قبل موعد تنفيذ التعديل أو االنسحاب منه           " جتـارة اخلدمات    
التعويضات هلذه الدولة عند األضرار اليت تلحق هبا جراء التعديالت أو االنسحاب وذلك باالستناد إىل مبدأ الدولة                 
األوىل بالرعاية، ويكرس  االتفاق يف هذه احلالة أن أي دولة عضو أخرى قد جتد نفسها متضررة من التعديالت،                   

فإنه حيق هلذه الدولة األخرى أن جتري تعديالت مماثلة أو          . الدولة العضو األوىل  االنسحاب من التزام معني من قبل       
 .                 3انسحاب مماثل

                                                           
 .258 ص لسابق،املرجع ا 1
 . 122 ص،مرجع سابق، العوملة وإقتصاديات البنوك،عبد املطلب عبد احلميد 2
 
 . 122 ص،مرجع سابق، العوملة وإقتصاديات البنوك،عبد املطلب عبد احلميد 3

 69
 



 ي واملايل العاملي اجلديدطبيعة االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات يف ظل النظام التجار:الفصل األول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصة الفصل األول
ذا يتميز النظام التجاري العاملي اجلديد بسيادة ظاهرة العوملة واإلقليمية من خالل تصاعد حجم التعامالت، وإ     

كانت سيادة هاتني الظاهرتني يف آن واحد يعترب تناقضا يف حد ذاته، فإن التفاعل بني اإلطارين هو الذي يعطي 
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خصائص هذا النظام، بينما يتميز النظام املايل العاملي اجلديد بزيادة عمليات التمويل الدويل وارتفاع نسبة تدويل 
عدم وجود وساطة مالية، عدم وجود ( ملي اجلديد املتمثلة يف األموال، وهو ما يؤكد خصائص النظام املايل العا

 ).حدود لألسواق، عدم وجود قوانني
    

    لقد كان دخول االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات ضمن إطار مفاوضات األوروغواي بناء على رغبة الدول 
الناتج احمللي اإلمجايل، وميكن تقسيم املتقدمة اليت تتميز بتقدم قطاع اخلدمات فيه وارتفاع نسبة مسامهته يف 

 :االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات إىل ثالثة حماور
 .يتعلق احملور األول باملبادئ العامة اليت  تسري على مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية -
 . شروط معينةأما احملور الثاين فيتناول القوائم اليت تتضمن خدمات معينة تلتزم الدولة بتحريرها وفق -
يف حني حيتوي احملور الثالث على مثانية أشكال للخدمات ملحقة باالتفاق كاخلدمات املالية والنقل اجلوي،  -

 .وجتري مفاوضات متعددة األطراف الحقا للتوصل إىل تنظيم جتاري هنائي هلا
 

، 1997يف ديسمرب إن اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية جاءت بعد سلسلة  مفاوضات مطولة انتهت 
، وتتميز هذه االتفاقية بسيادة نفس حماور االتفاقية العامة للتجارة يف 1999ودخلت حيز التنفيذ يف مارس 

 . اخلدمات باعتبارها أهم مالحق هذه األخرية
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