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  المقدمة العامة
  

مة منھا والنامیة المتقد الھامة في جمیع الدول صرفي من القطاعات اإلقتصادیةیعد القطاع الم

دورا ھاما في توفیر إحتیاجات  ونھا من أبرز مكونات ھذا القطاعوتمارس البنوك ك على حد السواء،

من الخدمات المصرفیة التي اإلقتصاد من خالل تمویلھا لمختلف المشاریع، وتقدیمھا لمجموعة واسعة 

عتبر ھي المرآة التي تعكس تقدم فالبنوك الیوم ت تنشیط وتحریك الحیاة اإلقتصادیة،أصبحت ضروریة ل

  . تخلف اإلقتصاد في أي دولةأو

ونظرا للتطورات التي شھدھا اإلقتصاد العالمي والتي ال یزال یشھدھا في الفترة األخیرة فقد 

تد في مختلف الدول، وتكرست ظاھرة العولمة بتشكیل ما یسمى بالبنوك توسع عمل ونشاط البنوك وام

  . العمالقة التي ال یعرف نشاطھا حدودا جغرافیة البنوك العالمیة أو

وبالتالي كان البد لھذا التوسع في مجال عمل البنوك أن یكون في إطار منظم تراعى فیھ 

القطاعات فقطاع البنوك من أكثر  ،میع الدولجالجوانب اإلیجابیة التي تخدم المصالح اإلقتصادیة ل

را لما یجري حولھ من مستجدات وتحوالت وعلى ھذا األساس فقد بدأت اإلقتصادیة حساسیة وتأث

عن إیجاد وتشكیل اتفاقیة عامة تنظم البحث في  الجھود الدولیة والتي استغرقت حوالي ثماني سنوات

  .الخدمات المصرفیة والمالیةعلى رأسھا التي في الخدمات و ةالتجار اتعملی

فقطاع الخدمات والذي یشمل خدمات القطاع المصرفي والمالي أصبح یرتبط أساسا 

وفتح ھذا القطاع وفق الضوابط التي أملتھا العولمة ونخص ھنا  لسیاسات اإلقتصادیة الكلیة للدول،با

البنوك في الدول  تلزمیشكل موضوعا حساسا لكافة الدول، حیث أوھو ما ضوابط العولمة المالیة، 

تجارة الخدمات المصرفیة ھذا من جھة،  عملیة تحریر لنامیة على التعامل مع كل آثار وتحدیاتا

وبرز ھناك نزوع قوي نحو زیادة القدرة التنافسیة والرغبة في دخول أسواق جدیدة من طرف البنوك 

فادة الكاملة من عملیة تحریر وھناك رغبة قویة في تحقیق اإلست ,في الدول المتقدمة من جھة أخرى

الدول  في جانبتجارة الخدمات المصرفیة وتجنب قدر اإلمكان اآلثار السلبیة التي تخلفھا خاصة 

صرفیة في غالبیتھا ھي أسواق حدیثة النشأة وأن اندماجھا وفق مذلك أن أسواقھا المالیة وال ،النامیة

فیة العالمیة، وما یعنیھ ذلك من فتح مجال مبادئ اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات في السوق المصر

منافسة أمام بنوك عالمیة ما یمیزھا ھو كبر حجم رؤوس أموالھا وتجربتھا وخبرتھا في المجال ال

المصرفي والمالي، قد یھدد كیانھا بشكل عام، لذلك فإن السیر في اتجاه التحرر المصرفي والمالي 

بعھا البنوك والتي تن باآللیات واألسس الجدیدة التي توفتح األسواق أمام المنافسة األجنبیة مرھو

  .تمكنھا من تحقیق نموھا واستقرارھا وقدرتھا على المنافسة



ب 

المنظمة العالمیة للتجارة والتوقیع على اتفاقیة  إلىمام ضوفي ظل سعي الجزائر نحو اإلن

ح العدید من طریروف ولیست خیارا، والتي أصبحت ضرورة تملیھا الظ تتحریر تجارة الخدما

الجھاز المصرفي  تحریر تجارة الخدمات المصرفیة على وانعكاسات عملیة التساؤالت حول آثار

حول الوضع التنافسي  الجزائري على ضوء األوضاع الحالیة للبنوك الجزائریة، ویطرح كذلك تساؤال

لى الرغم من عمثل ھذه التحدیات  لمواجھة مھیأفالجھاز المصرفي الجزائري غیر  ,المتأخر لھا

من خالل الجھود  إلى دمج القطاع المصرفي عالمیا تالیة التي یشھدھا والتي تھدفتاإلصالحات الم

البنوك  لمواكبةوإدخال التكنولوجیا المصرفیة عصرنة القطاع المصرفي الجزائري المبذولة من أجل 

  .التطور الحاصل على المستوى الدوليالجزائریة 

البنوك الجزائریة  على تمتحریر تجارة الخدمات المصرفیة یح ملیةإن الواقع الذي ستفرضھ ع

ھا من تعزیز مكانتھا ومقدرتھا على المنافسة في التي تمكن والسیاساتفي االستراتجیات  أن تبحث

  .السوق المصرفیة العالمیة في ظل بیئة مصرفیة متغیرة باستمرار

  
  : البحث إشكالیة تحدید

تصال والمعلومات، والتي شھد عالم خاصة في مجال تكنولوجیا االبعد التغیرات التي شھدھا ال

أحد المواضیع كجار بالخدمات المصرفیة صرفي تغیرا حاسما، برز موضوع االتا النشاط الممعھ

الھامة على الساحة الدولیة وذلك بعد عقد االتفاقیة العامة لتحریر تجارة الخدمات والتي كانت من 

ومع تولي منظمة التجارة العالمیة تطبیق االتفاقیة أخذت المنافسة  ,المالیةأھمھا الخدمات المصرفیة و

تشتد في األسواق المصرفیة، بین البنوك فیما بینھا وبین البنوك والمؤسسات األخرى التي تقدم 

  .الخدمات المصرفیة

عما یجري حولھ من مثل ھذه التطورات وقد دخل  والمعز لیساالقتصاد الجزائري الیوم و

عملیة تحریر تجارة  بعدفي ظل منافسة شدیدة  التكیف معھاوھامة تفرض علیھ حلة جدیدة مر

  .الخدمات المصرفیة

التالیة التي یعمل ھذا البحث على معالجتھا من خالل  ووفقا لما تقدم فإننا نطرح اإلشكالیة

  : السؤال الرئیسي التالي

  ؟البنوك  یةلى تنافستجارة الخدمات المصرفیة ع ما ھو تأثیر تحریر
  : و تندرج تحت ھذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة

 ؟  بالخدمات المصرفیةاإلتجار  ما ھو مفھوم  

  كیف تعمل البنوك على زیادة قدرتھا التنافسیة ؟  

 وك الجزائریة ھي األثار المتوقعة على الجھاز المصرفي الجزائري؟ وكیف تواجھ البن ما

  تحدیات المنافسة ؟



ج 

  : ثفرضیات البح

  : یمكننا تقدیم الفرضیات الخاصة بالبحث على النحو التالي

 تؤدي عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة إلى زیادة حدة المنافسة خاصة بین البنوك.  

  إن اعتماد البنوك على اإلستراتیجیات والسیاسات الحدیثة لزیادة القدرة التنافسیة یؤدي إلى

 .ارة الخدمات المصرفیةتعظیم المكاسب من مزایا تحریر تج

   تمكنھا من تعزیز  تنافسیة البنوك لمیزة امتالكعلى التكنولوجیا المصرفیة الجدیدة تعمل

 .مركزھا في ظل سوق مصرفیة مفتوحة

 
  : تحدید إطار البحث

یتناول ھذا البحث ما جاءت بھ اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة والتي تدخل ضمن 

حریر تجارة الخدمات من حیث االطار العام والمبادئ األساسیة لھذه االتفاقیة االتفاقیة العامة لت

  .وتحلیل آثارھا ھالوالخدمات المصرفیة التي تشم

وبدأ العمل بھا  1997والتي تم التوقیع علیھا سنة  فعملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

متكافئة للمنافسة لتجد البنوك  رغی فرص إتاحةت على أعمال البنوك من خالل قد أثر ,1999عام 

یف مع ھذه البیئة وفق المتطلبات التي التكنفسھا في بیئة مصرفیة أكثر تعقیدا وھي مجبرة على 

اقتضتھا سیاسات رفع الحواجز أمام دخول المؤسسات المنافسة، وھذا یقود إلى إتباع أفضل 

  .المنافسة االستراتجیات التي تعمل على تحسین الكفاءة وزیادة القدرة على

كذلك فإن ھذه الدراسة شملت واقع البنوك الجزائریة الیوم والجزائر تتأھب لدخول المنظمة 

على اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة، والتي حتما سوف تكون لھا والتوقیع العالمیة للتجارة 

تقدیم  ھذا البحث في الجزائري، وكنتیجة لذلك سوف نحاول فيتأثیرات متفاوتة على القطاع المصر

تبعھا البنوك الجزائریة في تقتراحات التي تخص أھم السیاسات واالستراتیجیات التي یمكن أن اال

  .مواجھة تحدیات تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

  
  : أسباب اختیار الموضوع

  :قدمھا بشكل موجز كما یليفع نیرجع اختیارنا لھذا الموضوع إلى عدة دوا

  ھذا باالضافة إلى االھتمام ث مع التخصص وھو النقود والتمویل، البحتطابق موضوع

  .الشخصي بالموضوع

  بكل جوانبھ المختلفة بشكل مفصل  نقص في اإللمامواللھذا الموضوع عدم التعرض الكافي

 .من خالل الدراسات السابقة

 یرات معھا تغ ارة الخدمات المصرفیة والتي جلبتالتحدیات التي فرضتھا عملیات تحریر تج

 .نوك وعلى استراتیجیاتھا المستقبلیةطرأت على أعمال الب



د 

  الوضع التنافسي المتأخر للبنوك الجزائریة وواقع القطاع المصرفي الجزائري ككل في وقت

االنضمام إلى  نحویتجھ فیھ نحو التفتح على السوق المصرفیة العالمیة، وسعي الجزائر 

ھ فلتجارة الخدمات المصرفیة وما یخ اتفاقیة تحریرمنظمة العالمیة للتجارة وتوقیعھا على ال

االقتراحات  بعض وھذا ما قادنا إلى تبني كاسات خطیرة على الجھاز المصرفيذلك من انع

 .مناسبة لمواجھة ھذه التحدیاتال

 
  : أھمیة البحث

ما ب تأثرا, رایتأثي كون البنوك التجاریة من أكثر المؤسسات تأثرا وتعود أھمیة البحث ف

فاتفاقیة  ،الحیاة االقتصادیة ي، وتأثیرا في مختلف مناحمصرفیة ري حولھا من تغیرات ومستجداتیج

المصرفیة قد أثرت على القدرات التنافسیة للبنوك من خالل فتح مجال تحریر تجارة الخدمات 

  .المنافسة كلیا حیث برزت ھناك اتجاھات عدیدة ورغبة قویة في مواجھة ھذه التحدیات

 ة ھذهواكبمما ألزم البنوك م مستمرا اكل یشھد تطورالمصرفیة والعمل المصرفي كخدمات فال

بنوك عالمیة افسة العالمیة في وقت ظھرت فیھ التطورات وإال فھي مھددة بالخروج من دائرة المن

لذلك فالضرورة تقتضي تحقیق االستفادة المتبادلة من  ,بالبنوك المتعددة الجنسیات أصبحت تعرف

تجارة الخدمات المصرفیة لتتمكن البنوك من تعزیز تواجدھا في السوق المصرفیة ریر عملیات تح

  .العالمیة

  
  : أھداف البحث

  : ھا من خالل ھذا البحث وھي كما یليینھناك مجموعة من األھداف نرید أن نب

 وتحلیل آثارھا على البیئة المصرفیة دراسة اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة.  

 نتاجا لعملیات كانت تى اصة بعد التغیرات التي شھدتھا واللبیئة التنافسیة للبنوك ختحلیل ا

 .تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

 مكن البنوك من زیادة قدرتھا التنافسیةالعوامل التي تظھار  االستراتیجیات وإ. 

 ر تجارة یة تحریمعرفة وتحلیل وضعیة البنوك الجزائریة على ضوء توقیع الجزائر على اتفاق

 .الخدمات المصرفیة

 معالجة تأثیرات عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة على القطاع المصرفي الجزائري.  

 االستراتیجیات التي تساعدھا على مواجھة و اظھار الوضع التنافسي للبنوك الجزائریة

 .تحدیات الفترة الراھنة من أجل تحسین كفاءتھا والرفع من قدرتھا التنافسیة

 
  : لمنھج و األدوات المستخدمة في البحثا



ه 

اتباع ثالثة مناھج  ھذا ام الكافي بكل جوانبھ المختلفة فقد تطلبلملإلوفقا لخطوات ھذا العمل و

  :ھي كاآلتي

 البنوك التجاریة وتطور لنتمكن من عرض التطور التاریخي لنشاط : المنھج التاریخي

تطور القطاع المصرفي الجزائري عبر  كما اعتمدنا على ھذا المنھج في إظھار ,أشكالھا

   .االصالحات المصرفیة

 لتقدیم دراسة تحلیلیة لما جاءت بھ اتفاقیة تجارة الخدمات المصرفیة : التحلیلي يالمنھج الوصف

 .زیادة القدرة التنافسیة وعوامل وتأثیرھا على تنافسیة البنوك وتقدیم استراتیجیات

 الخدمات المترتبة لتحریر تجارة  اآلثار إلظھار ھجذا المنھ صوقد خص: منھج دراسة الحالة

لھذه التحدیات واالستراتیجیات  مواجھتھا إمكانیةة وبحث الجزائریالبنوك  على ةالمصرفی

 .والعوامل التي تساعد على ذلك

 
  : موقع البحث في الدراسات السابقة

مل البنوك فیما سابقة في تخصص النقود والتمویل بدراسة جانب عإھتمت معظم الدراسات ال

تھا اوكذا المخاطر التي تتعرض لھا عند إنتھاج سیاس ما یخص التمویل، وتمویل التجارة الخارجیة

ب التطور الحاصل في مجال ورغم أن ھذه الدراسات قد راعت جان ,المتعلقة بالودائع والقروض

راسات لم تركز على الد ھذه إال أن ,عمل البنوكلمصرفي والتغیرات التي أثرت على تنظیم العمل ا

ریر تجارة الخدمات المصرفیة في مجال المنافسة وما ھي حتأثیر ھذه التغیرات والتي من أھمھا ت

 تناولتأیضا فقد وضع تنافسي أفضل، في لبنوك ا تجعلواآللیات الحدیثة التي  اإلستراتیجیات

الخصوص على رسالة  وقد إطلعنا في ھذا ,تجارة الخدمات إتفاقیة تحریر السابقة شرحالدراسات 

 ،اإلتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات وأثرھا على القطاع المالي في البلدان العربیة :ماجستیر بعنوان

  .وصاف عتیقة: للطالبة 2002/2003جامعة بسكرة 

قدم دراسة لكیفیة مواجھة البنوك للتأثیر الذي تخلفھ عملیة یحاول أن ی بحثنا ھذا أن غیر

المصرفیة على الوضع التنافسي لھا وكذلك دراسة لوضعیة البنوك الجزائریة  دماتالختحریر تجارة 

  .وعملھا من أجل مواجھة ھذه التأثیرات

  
  

  :البحثمحتویات 

، فقد إحتوت ھذه الدراسة على مقدمة بالجوانب المختلفة لھذا البحثمن أجل اإللمام الكافي 

  :وذلك كما یلي فصل تطبیقي وخاتمة عامة نظریة،عامة وثالثة فصول 

 نقدم, "التجاریة وتطور النشاط المصرفيالبنوك "جاء ھذا الفصل تحت عنوان  :األولالفصل 

خاللھ مختلف خصائص البنوك التجاریة وأشكالھا المختلفة إضافة إلى عرض تطور النشاط من 



و  

ألول إلى المصرفي واألوضاع اإلقتصادیة الجدیدة، وھذا في شكل ثالثة مباحث نتعرض في المبحث ا

البنوك التجاریة، أما شكال ألخصائص البنوك التجاریة والوظائف التقلیدیة لھا وفي المبحث الثاني 

  .فیھ تطور النشاط المصرفي واألوضاع اإلقتصادیة الجدیدةنعرض فالمبحث الثالث 

تأثیر تحریر تجارة الخدمات المصرفیة في  " خصص ھذا الفصل لدراسة :الثانيالفصل 

ویحتوى ھذا الفصل على ما جاءت بھ إتفاقیة تحریر تجارة  ," ضغوط التنافسیة على البنوكزیادة ال

ونحلل  ,إلتجار بھاالخدمات المصرفیة من حیث المبادئ والخدمات المصرفیة التي تشملھا ومفھوم ا

تفاقیة االول نعرض فیھ ا, ثالثة مباحث وھذا من خالل للبنوك بعد ھذا التغییر، البیئة التنافسیة فیھ

تجارة الخدمات  والثاني نحلل فیھ تنافسیة البنوك بعد تحریر تحریر تجارة الخدمات المصرفیة،

لزیادة القدرة لیة دراسة جودة الخدمات المصرفیة كآ المصرفیة، أما المبحث الثالث فیركز على

  .التنافسیة

إعتماد البنوك –إنعكاسات تحریر تجارة الخدمات المصرفیة  "جاء بعنوان : الثالثالفصل 

ونتعرض فیھ ألھم اإلستراتیجیات والعوامل الحدیثة التي  ،"- إستراتیجیات لزیادة القدرة التنافسیةعلى 

 عرضحیث نت المصرفیة،تمكن البنوك من زیادة قدرتھا التنافسیة أمام عملیة تحریر تجارة الخدمات 

سایرتھا للتطور الحاصل في ھذا في المبحث األول إلى ضرورة إعتماد البنوك على التكنولوجیا وم

إبراز دور استراتیجیة اإلندماج المصرفي والبنوك الشاملة في ونحاول في المبحث الثاني  ,المجال

أما المبحث الثالث فیتضمن مقررات لجنة بال وما تقدمھ للبنوك بشأن سالمة  ,تعزیز القدرة التنافسیة

  .البنوك نحو الخوصصةیر إظھار اتجاه ول في المبحث األخبینما نحا ,المركز المالي لھا

واقع وآفاق البنوك "الة في ھذا البحث، وحمل عنوان ویمثل دراسة الح: الفصل الرابع

وحاولنا من خاللھ تقدیم دراسة حول واقع  ,"تحریر تجارة الخدمات المصرفیةالجزائریة في ظل 

وتقدیم  الوضع،ھذا  في ظلالقطاع المصرفي وتحلیل تأثیرات تحریر تجارة الخدمات المصرفیة 

  .الرؤى حول أنسب اإلستراتیجیات والعوامل المساعدة لمواجھة التحدیات المستقبلیة

تطور القطاع المصرفي  منھا عرض في المبحث األولأربعة مباحث نإلى  وھذا بتقسیمھ

ارة الخدمات ركز فیھ على اآلثار المتوقعة لتحریر تجنأما المبحث الثاني ف ,الجزائري وواقعھ الحالي

وأخیرا  ,المصرفیة وكیفیة مواجھتھا من خالل تقدیم اإلستراتیجیات التي تحقق ذلك في المبحث الثالث

  .اإلستراتیجیاتنحاول تقدیم بعض العوامل الضروریة التي تدعم ھذه 

  .فاق البحثآوختمنا بحثنا ھذا بخاتمة تتضمن نتائج الدراسة والتوصیات و


