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 المخلص باللغة العربية

 انعكاسات انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع المصرفي

 

 الملخص

الناتج الداخلي الخام يعد القطاع المالي والمصرفي من أسرع القطاعات االقتصادية نموا وأكثرها مساهمة في 

وذلك ألهميته ومكانته في التجارة العالمية، فقد أدرج كأحد الموضوعات الجديدة التي  ،لمختلف بلدان العالم

عالجتها المنظمة العالمية للتجارة التي أصبحت تمثل اإلطار الوحيد الذي يحكم وينظم التجارة الدولية في ظل 

سوف تقوم بتحرير  لتجارةالمنظمة العالمية ل إلينظام عالمي متعدد األطراف.والجزائر وفي سعيها لالنضمام 

واالنعكاسات السلبية التي يجب علي مما سيترتب عنه مجموعة من التحديات  ،خدماتها المالية والمصرفية

وانعكاسات ايجابية يجب االستفادة منها وتحويلها  ،القائمين علي النظام المصرفي الجزائري إدراكها ومواجهتها

 لصالحهم.

المصرفية، تحرير تجارة الخدمات  ،الخدمات المصرفية ،لعالمية للتجارةالمنظمة االكلمات المفتاحية: 

 اإلصالحات المصرفية الجزائرية.
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  باللغة الفرنسية الملخص

Les implications de l'adhésion d’Algérie à l'Organisation mondiale du 

commerce sur le secteur bancaire 

Résume 

Le secteur financier et bancaire est considéré comme l’un des secteurs 

économiques les plus activées dans le produit intérieur brut(PIB)des différents pays 

du monde, et en ce qui concerne sa place dans le commerce international, il est 

programméparmi les premiers sujets récemmenttraite par l’organisation mondial du 

commerce, qui est devenu le seule cadre qui dirige et organise le commerce 

international dans un système global multilatéral.Et l’Algériequi recherche 

impatiemment  de se joindre a l’organisation mondiale du commerce,veut libérer 

ses services financières et bancaires, qui doivent être basés sur la prise de 

conscience du systèmebancaire algérien et feront face aux défis et aux implications 

négatives de cette organisation.   

Les mots clés: l’organisation mondial du commerce, les services bancaires, La 

libération du commerce des services bancaires, les réformes bancaires algériennes.  
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The implications of accessions of Algeria to the World Trade 

Organization on the banking sector 

  

Abstract 

The Financial and banking sector is considered one of the most activatedeconomic 

sectors in the gross domestic product (GDP) of different countries of the world, and 

with regard to its place in world trade, it programmed in the top topics recently 

treated with the world trade organization, which became the only framework that 

direct and organizes international trade in a global system multilateral. And Algeria 

eagely looking to join the world trade organizationwants to release the financial and 

banking services, which should be based onawareness of the Algerian banking 

system, will face challenges and negatives implications of this organization. 

Key words: world trade organization,banking services, liberation of trade in banking 

services, the Algerian banking reforms.   
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 شكر وعرفـان

ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وان  

.اعمل صالحا ترضاه  

، فما كان لشيء أن يجري إال  الحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذا العمل

بمشيئته جل شانه، وال يسعني وأنا في هذا المقـام إال أن أتقدم بشكري  

بن سماعين  " األستاذة المشرفة الدكتورة  إلىوتقديري وعرفـاني  

ديدة  السالتي لم تبخل عليا بإرشاداتها ونصائحها وتوجيهاتها  ، " حياة

انجاز هذا العمل، وكذا صبرها ومعاملتها    بليغ في أثروالتي كان لها  

 الجيدة، فجزاها اهللا كل خير.

  .قبولهم مناقشة هذه المذكرة  علىة  شكر لجنة المناقشلاب أخص كما

لعلوم  كل أساتذة قسم ا إلىوال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفـان  

  التجارية.
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  هداءاإل

 ونتيجة مجهودي   نتيجة،نهاية    لولك نهاية،لكل بداية  

 هذا العمل المتواضع الذي أتقدم بإهدائه إلي

 الشمعة التي انطفـأت قبل أن تري هذا العمل

 رحمه اهللا " روح والدي الطاهرة "

 العطاء الذي زرع في نفسي الطموح و المثابرةإلي ينبوع  

 أدامها اهللا" أمي الغالية "رمز التضحية    ىإل

 إلي من كانت لي علي الدوام نعم السند

  " خالتي خديجة "و المعين

 ""ندي العائلة  صغيرة إلى

 الغالية وأختيرفيقة دربي    إلى

  حفظها اهللا"ريان" 

  إلي كل أفراد عائلتي  

   "حاج يوسف"كل من يحمل لقب    إلى

 إلي كل من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذا العملو 

 

 ارةــــــــــــس



 قائمة الرموز 

 

VI 

رموزة الـــــــــــقائم  

  معناه   الرمز 

GATT  General Agreement on Tariffsand Trade  

OMC  L’organisation Mondiale du Commerce  

BCA  Banque Centrale D’algerie  

BNA  Banque Nationale D’algerie  

CPA  Credit PopulaireD’algerie  

BEA  Banque Exterieure D’algerie  

CAD  Caisse Nationale de  Développement   

BADR  Banque  Agriculture et Développement Rural    

BDL  Banque deDéveloppement Local  

CNEP  Caisse Nationale D’epargne et de Prevoyance  
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  مقدمة عامة

وضـــــــــــمن عالم أكثر تقدم وانفتاح وباألخص مع انتشـــــــــــار العولمة والتي  ،في ظل الظروف العالمية الراهنة

 تخطو خطوات متسارعة نحو أنالجزائر كباقي دول العالم  علىمست جميع جوانب اقتصاديات الدول كان والبد 

 الدولية التيمنظمـة التجارة  إلىمن خالل االنضــــــــــــــمـام في النظـام االقتصــــــــــــــادي العـالمي الجـديـد  أكثراالنـدمـاج 

  ة تطلبها مصالح الجزائر االقتصاديأصبحت ضرورة حتمية ت

ي الذبادرت الجزائر بمجموعة من اإلصــــــالحات علي كافة القطاعات وعلي رأســــــها القطاع المصــــــرفي لقد 

وأســــاس النهضــــة التنموية، وعلى أســــاس ذلك ســــعت الحكومة إلى تنفيذ برنامج  يعتبر عصـــب الحياة االقتصــــادية

وطني لتأهيل المؤسـسـات المصـرفية والمالية بغية تحسـين قدرتها التنافسية والسعي إلى تكييف االقتصاد الوطني، 

لمعلومات التي أدت إلى ظهور تغيرات جوهرية في مع المتطلبات الجديدة، ومن أهمها مسـايرة ثورة االتصاالت وا

القطاع المصـرفي ألن هذا القطاع ســريع التأثر واالســتجابة للمتغيرات الخارجية، ولذلك ال بد من إعادة النظر في 

الـدور التقليـدي للبنوك والتطلع إلى تقـديم خـدمـات مصــــــــــــــرفية ومالية متطورة ومتنوعة وذلك ما أنتجته التكنولوجيا 

  لمعلومات.وثورة ا

نطاق  علىمنظمة التجارة الدولية له تأثير واســــع  إلىتشــــير الكثير من الدراســــات والظواهر أن االنضــــمام 

مة هنا فالمه ومنه، ســــــلبيةايجابية أو  االنعكاســــــاتون هذه القطاع المصــــــرفي في كل دولة من دول العالم وقد تك

عاتق القائمين بإدارة القطاع المصرفي لتعظيم االيجابيات وتقليل السلبيات عند ادني مستوي وهذا بتبني  علىتقع 

  .حقيق مجموعة من األهداف والغاياتمجموعة من االستراتيجيات ومراقبتها بطريقة جيدة وذلك بغية ت

لها الدول النامية االخري يجع غرار علىالمنظمة العالمية للتجارة  إلىفوقوف الجزائر علي عتبة االنضــمام 

  ائري عامة والقطاع المصرفي خاصة.االقتصاد الجز  علىأمام أثار تنعكس 

  إشكالية البحث

  يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي:  سبق ما ىوبناءا عل

ارة منظمة التج إليالقطاع المصــرفي الجزائري في ظل انضــمام الجزائر  علىقع ســت االنعكاســات التيهي  ما -

  العالمية؟

 عنها مجموعة من التساؤالت الفرعية والتي يمكن صياغتها علي النحو التالي: هذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع 

  ماهي دوافع انضمام الجزائر إلي المنظمة العالمية للتجارة؟ -1-

  كيف سيؤثر تحرير الخدمات المصرفية علي عمليات المصارف؟-2-

 ؟قطاعها المصرفي علىالسلب  أو باإليجابمنظمة التجارة العالمية  إلىهل سينعكس انضمام الجزائر -3-
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  البحثفرضيات 

  ات المطبقة علي كل قطاعاتها.اإلصالحفي  رغبةالجزائرفياالنضمامإلLالمنظمةالعالميةللتجارةتتجسد -1-

 ثرأ، نتوقع لتحرير الخدمات المصـــرفية نظرا لضـــعف الجهاز المصـــرفي الجزائري والذي ال يواكب التطورات-2-

  سلبي. 

من اجل تحرير الخدمات المالية  عالمية للتجارة قد يكون خطوة ايجابية إن انضـــمام الجزائر إلي المنظمة ال -3-

  وقد يكون خطوة سلبية من ناحية المنافسة. والمصرفية 

  مبررات اختيار الموضوع 

  القطاع المصرفي علىمحاولة اإللمام بجوانب موضوع المنظمة العالمية للتجارة وأثارها  -

أهمية اإلصــــــالحات التي مســــــت جميع الجوانب في اآلونة األخيرة بســــــبب فكرة انضــــــمام الجزائر إلي المنظمة  -

  .العالمية للتجارة

  أت علي القطاع المصرفي في العالم.المستجدات التي طر  -

  .الشخصي لدراسة هذا الموضوعالميول  -

  البحثأهمية 

تأتي أهمية هذه الدراســــــــة من واقع البيئة المصــــــــرفية التي تواجهها المصــــــــارف الجزائرية التي تعمل ضــــــــمن      

ضـــغوط وتحديات داخلية وخارجية , وخاصـــة وان انضــــمام الجزائر إلي المنظمة العالمية للتجارة وما يترتب عليه 

يادة حدة مما يخلق تحديا كبيرا يتمثل في ز  من االلتزام بقوانين المنظمة سوف يجعل السوق الجزائرية أكثر انفتاحا

النافســة مما يؤثر علي مصــارفنا ســوا بالســلب أو اإليجاب. ومنه تكمن أهمية الدراســة في معرفة التحديات لوضــع 

  .مناسبة تعظم اآلثار االيجابية وتقلل اآلثار السلبيةإستراتيجية 

ف خدمات المصـــرفية ودعم القدرة التنافســـية للمصـــار ربط إشـــكالية التحرير المصـــرفي في الجزائر بتطوير ال      

الجزائرية في ظل انفتاح االقتصــــاد الجزائري علي االقتصــــاد العالمي وتحديدا بعد إبرام اتفاق الشــــراكة مع االتحاد 

  قب إلي المنظمة العالمية للتجارة.األوربي و االنضمام المرت

  أهداف البحث

  الدول النامية وخصوصا الجزائر. علىالمنظمة العالمية للتجارة وأثرها  علىالتعرف  -

  .معرفة اإلصالحات التي قامت بها الجزائر في ظل االنضمام إلي المنظمة العالمية للتجارة -
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  .لتجارةالمنظمة العالمية ل إليالقطاع المصرفي الجزائري عند االنضمام  علىالتي ستقع  االنعكاساتإبراز أهم  -

  البحثمنهج 

: التاريخي لســـــرد وقائع تاريخية تتمثل في الوصـــــفي  منا االعتماد علي المنهج تطلبطبيعة الموضـــــوع ت إن     

خالل اإلصـــــالحات المصـــــرفية, كما ري مراحل تأســـــيس المنظمة العالمية للتجارة, تطور الجهاز المصـــــرفي الجزائ

المنهج الوصــفي التحليلي من اجل دراســة المنظمة العالمية للتجارة والخدمات المصــرفية و واقع الجهاز  نامســتخدا

  المصرفي في الجزائر

المنهج االســـتنباطي أالســـتنتاجي من خالل اســـتشـــراف اآلثار والتحديات التي ســـتواجه  مقمنا باســـتخداأيضـــا      

  المنظمة العالمية للتجارة.ام إلي القطاع المصرفي الجزائري في ظل االنضم

  الدراسات السابقة 

 يرمذكرة ماجســـــــت ،ارة علي القطاع المصــــــرفي الجزائريتحديات االنضــــــمام إلي المنظمة العالمية للتجأثار و -1-

ث تناولت هذه المذكرة اآلثار والتحديات التي ســيواجهها القطاع المصــرفي الجزائري يح، للباحثة بن عيســي شــافية

جابية سـوف يخلف أثار اي أن تحرير تجارة الخدمات المالية وتوصـلت إلي ،تجارة الخدمات الماليةفي ضـل تحرير 

  علي القطاع المصرفي الجزائري.وسلبية 

إعداد  منماجســـــتير مذكرة  ،تأثير انضـــــمام الجزائر إلي المنظمة العالمية للتجارة علي المنظومة المصـــــرفية-2-

فيهــا تـأثير انضــــــــــــــمــام الجزائر إلي المنظمــة العـالميـة للتجـارة علي المنظومــة ، حيـث تنـاولـت خزنــدار وردةالبـاحثـة 

وقد توصــــــــــــــلت هذه المذكرة إلي إن علي الجزائر تفعيل المصــــــــــــــرفيـة من خالل االتفـاقيـة العـامـة لتجـارة الخدمات،

ون أكثر تكجارة قبل نهاية جولة الدوحة وٕاال فان عملية االنضــمام ســتجهودها لالنضــمام إلي المنضــمة العالمية لل

  صعوبة فيما بعد.

حيث  كية،محلوس ز ، مذكرة ماجستيرللباحثة اثر تحرير الخدمات المصرفية علي البنوك العمومية الجزائرية -3-

تناولت فيها مدي إدراك موظفي البنوك ألثر تحرير تجارة الخدمات المصـــــــــرفية علي البنوك الجزائرية وتوصـــــــــلت 

عليها  ،مما يحتمالقطاع المصـــــــرفي الجزائري أمام محل للمنافســـــــة األجنبيةاتفاقية تحرير الخدمات ســـــــتضـــــــع إلي 

  التكيف مع متطلبات السوق.

اثر اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصـــــــرفية علي الصـــــــناعة المصـــــــرفية بالبنوك الجزائرية، مذكرة  -4-

مــاجســــــــــــــتير للبــاحــث محمــد حمو، حيــث تنــاول فيهــا اآلثــار المتوقعــة من اتفــاقيــة تحرير تجــارة الخــدمــات المــاليــة 

صــرفية مت المالية والمصــرفية في بيئة والمصــرفية علي عمل البنوك الجزائرية، وتوصــل إلي تحرير تجارة الخدما

  مثل بيئة الجزائر سوف يخلف أثار سلبية وأخري ايجابية، وعلي الجزائر أن تقوم بتأهيل بنوكها.

  هيكل البحث 



 مقدمة عامة 

 

 ه

لتحقيق أهداف البحث و اإلجابة علي اإلشـكالية الرئيسـة و التسـاؤالت التي قمنا بطرحها واثبات مدي صحة      

  .وتليها خاتمة  عامة  أينا إلي تقسيم البحث إلي ثالث فصول تسبقها مقدمةالفرضيات المقدمة, ارت

 إعطاءمن خالل  ،وانضـــــمام الجزائر إليها المنظمة العالمية للتجارةتطور  لدراســـــة  األولخصـــــص الفصـــــل      

إلي  ناكما تطرق، ونشـــــــــــــأتها وأهدافها والجوالت المؤدية لميالد المنظمة العالمية للتجارةلمحة تاريخية حول الجات 

أهداف ومهام ومبادئ المنظمة واالتفاقيات التي أســـفرت عنها، ومدي تأثير هذه المنظمة علي اقتصـــاديات الدول 

  المنظمة العالمية للتجارة. إليالنامية، وانضمام الجزائر المرتقب 

من  ،المنظمة العالمية للتجارة ات القطاع المصــــرفي الجزائري في إطارخدمفيه  نادرســــالفصــــل الثاني ف أما      

ناحية المفهوم واألنواع  من ثم دراســـــــــــــة الخدمات المصـــــــــــــرفية خل دالخدمات بصـــــــــــــفة عامة كم إليناتطرقخالل 

المصــرفية  تحرير الخدماتواألشــكال، ثم ســنتطرق إلي االتفاقية العامة لتجارة الخدمات التي أســفرت عنها اتفاقية 

  والمالية.

فيه إلي واقع تحرير خدمات القطاع المصـــرفي الجزائري في ضـــل االنضـــمام إلي  فتناولنا أما الفصـــل الثالث     

إلي اإلصــــــــــــــالحات التي قامت بها الســــــــــــــلطات الجزائرية  قبل  نا، وذلك من خالل تطرقالمنظمـة العـالمية للتجارة

نعكاســــــــــــــات تحرير إلي ا نا، وفي األخير تطرقالمنظمة العالمية للتجارة إليوبعدها من اجل االنضــــــــــــــمام  1990

  خدمات القطاع المصرفي علي االقتصاد الجزائري.

  

  

 

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 الفصل األول:

تطور المنظمة العالمية للتجارة وانضمام 

ها.الجزائر إلي  
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  تمهيد:

دت االزمة اإلقتصـادية التي إجتاحت العالم في الثالثينيات إلى سعي حكومات الدول المتقدمة لحماية ألقد       
مما أدى إلى انكماش حركة التجارة  ،مائية شــــــديدة التقييدحاقتصــــــادها القومي، وذلك من خالل إتباع ســــــياســــــات 

مجموعة كبيرة من الدول أن تلك القيود لها الخارجية وتضــــــــــاؤل حجمها، ومع اســــــــــتمرارا هذه األوضــــــــــاع أدركت 
مما دفع البعض منها إلى تركيز الجهود الدولية نحو إصـــالح النظام االقتصـــادي  ،تأثيرات ســـلبية على االقتصـــاد

  والبنك الدولي. بجوانبه الثالث، النقدي والمالي من خالل إنشاء صندوق النقد الدولي

بح بالجانب التجاري الذي أص والخاص والستكمال األساس الثالث الذي يقوم عليه النظام االقتصادي الدولي     
لم بحاجة ملحة له لتنظيم العمليات التجارية العالمية، وعلى هذا األســــــاس جاءت فكرة إنشــــــاء  منظمة التجارة العا

إال أن هذا المبادرة لم تلق تأييدا من طرف الدول الصناعي، ثم باءت  "هافانا")، والصادرة عن ميثاق 1947في (
لتدخل حيز التنفيذ في   )GATT(ات المركبة والتجارة لتحل محلها اإلتفاقية العامة للتعريف ،هذه المنظمة بالفشـــــل

حيث شــــهد العالم عدة جوالت تفاوضــــية حول تحرير التجارة في الســــلع  ،1994إلى غاية أفريل  01/01/1948
ة ابقة، وقد أسفرت جولساألروغواي إلعادة ترتيب النقص الذي سـاد طيلة الجوالت الجولة والخدمات، وقد جاءت 

اء المنظمة العالمية للتجارة لتحرير التجارة الدولية وتوســـــيع عمليات التبادل التجاري في كافة األروغواي عن إنشـــــ
وكغيرها من الدول تســـــــعي الجزائر الي االنضـــــــمام الي المنظمة العالمية للتجارة بغية تحقيق مجموعة المجاالت، 

 في الموضوع قسمنا الفصل الي:  أكثرومن اجل التعمق  من االهداف.

  ما قبل المنظمة العالمية للتجارة.: المبحث االول -

  المنظمة العالمية للتجارة.ميالد : المبحث الثاني -

  : تأثير المنظمة العالمية للتجارة على اقتصاديات الدول النامية.المبحث الثالث -

  .انضمام الجزائر المرتقب الي المنظمة العالمية للتجارة المبحث الرابع: -
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  وانضمام الجزائر اليهاة العالمية للتجارة تطور المنظمالفصل األول: 

  ل المنظمة العالمية للتجارةما قبالمبحث األول: 

ُتعــد الغــات النظــام الوحيــد المتعــدد األطراف، والمزم قــانونــا لكونــه يتضــــــــــــــمن حقوقــا والتزامــات متبــادلــة بين 

حيث يضــع هذا النظام مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم التجارة الدولية  ،االطراف المتعاقدة أو األعضــاء

  في إطار تحرير التجارة بإلغاء القيود وفتح الحدود بين الدول االعضاء في اإلتفاقية.

  بدايات المنظمة العالمية للتجارةالمطلب األول: 

  ة الغاتالفرع األول: نشأ

) بدأت معظم دول العالم سواء المنتصرة أو المهزومة بإقرار 1945سنة (مع انتهاء الحرب العالمية الثانية 
لة أي أن التوجهات السياسية ألي دو  ،مبدأ ال وجود لحرب عالمية ثالثة، والعمل بمبدأ أن االقتصـاد يقود السـياسة

 يألي دولة يجب أن تصــــب ف ضــــرورة الســــياســــيةوبالتالي  ،يجب أن تصــــب في المصــــلحة القتصــــادية لكل دولة
وبالتالي ضرورة اإلهتمام بنسبة النشاط القتصادي وٕاعادة بناء االقتصاديات التي  ،المصـلحة القتصـادية لكل دولة

  دمرت الحرب.

وضــــع قواعد تحكم ســــلوك كل دولة اتجاه أي ومن هنا بدأ التفكير في إقامة نظام عالمي جديد يعمل على 
دولـة أخرى، وهـذا النظـام مكون من ثالث منظمـات عـالمية من بينها اإلتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

  والتي تحولت فيما بعد إلى المنظمة العالمية للتجارة.

عى مقترح من الواليات المتحدة جلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بناًء م) أصدر ال1946وفي (
  ).1947د مؤتمر دولي للتجارة تحت رعاية األمم المتحدة، وتم عقد المؤتمر في هافانا عام (األمريكية توصية بعق

ورغم أن مؤتمر هافانا الذي أسـفر عن ميثاق  هافانا أو ميثاق التجارة الدولة انعقد أسـاسا من خالل مبادرة 
موافقتها المبدئية على الميثاق ورفض الكونغرس األمريكي التصـــــــــــديق ســـــــــــجلت ألمريكية أمريكية، إال أن اإلدارة ا

ة أن ظمة التجارة الدولية خشـــــيرة، وقد جاء الرفض على عدم إنشـــــاء منتعليه بعد أن تم تجميده من خالل تلك الف
 قـــاية يعــد تطو وقيــام مثــل هــذا المنظمـــ هــذه المنظمــة من الســــــــــــــيــادة األمريكيــة على تجــارتهــا الخــارجيــة، قصتنت

لصـــــــــــالحيات الكونغرس االمريكي في إتخاذ القرارات الوطنية، ولهذا كان اللجوء إلى الحل الوســـــــــــط والمتمثل في 
الموافقة على الغات كمعاهدة دولية تتولى اإلشــــــــــراف على تطبيق وتنظيم جوالت المفاوضــــــــــات التجارية المتعددة 

  االطراف.
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ســـــعت إلى توقيع إتفاقية لتحرير التجارة  دولة التي) 23(تمخض عن عقد مؤتمر جنيف والذي شــــارك فيه 
الدولية الســــــــــــــلعية من القيود التعريفية وغير التعريفية التي تفوق تدفقها توقيع اإلتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 

   1 .1948جانفي  01والتي أصبحت سارية المفعول في:  1947أكتوبر  20والتجارة (الغات) في 

  الفرع الثاني: تعريف الغات-

  يوجد عدة تعريفات نذكر منها:

"، General Agreement on Tariffs and Trade"الغات هي اختصـــــــــار للعبارة االنجليزية  -
لتي تقبــل اوالتي تعني اإلتفــاقيــة العــامــة للتعريفــات والتجــارة، وهي معــاهــدة تنظم المبــادالت التجــاريــة بين الــدول 

  2.اإلنضمام إليها

الغات هي معاهدة دولية متعددة االطراف تتضــــــــمن حقوقا والتزامات متبادلة عقدت بين حكومات الدول  -
 طارإتحرير العالقات التجارية الدولية وفي  بهدف-المتعاقدةوالتي تعرف اصــــــــــــــطالحـا باالطراف –الموقع عليهـا 

  3 القواعد المنبثقة من فلسفة حرية التجارة الخارجية.

هي اتفــاقيــة تجــاريــة متعــددة االطراف تتعــاهــد فيهــا الــدول الموقعــة علي االتفــاقيــة علي تحرير التجــارة  الغــات - 
وكان عدد الدول التي  1948وبدا ســــــــــــــريانها في اول جانفي  1947وقد ابرمت هذه االتفاقية في اكتوبر الدولية،

   4.) دولة23( 1947وقعت االتفاقية في 

  ئفهااواهدافها ووظ المطلب الثاني: مبادئ الغات

  الفرع االول: مبادئ الغات 

مجموعة من المبادئ التي يجب ان تلتزم بها الدول االعضـــــــــــــاء من اجل  علىقامت الغات منذ نشـــــــــــــاتها 
  تحقيق اهدافها المسطرة وهي كالتالي: 

  عدم التمييز:  مبدا-1-

ها ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد اخر يســــتفيد من فاي ،المســــاواة في المعاملة بين الدول علىينص هذا المبدا 
  ودون مطالبة باقي الدول االعضاء.

  شرطين هما: علىويقوم هذا المبدا 

    

                                                 

  .17-16-15-14-13-12، ص.ص.ص. 2009، منظمة التجارة العالمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، حسين الفتالوي لسهي  1
  . 87، ص 2011جامعي الحديث، مصر، نسرين عبد الحميد نبيه، نظرية التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، المكتب ال 2

 مجدي محمود شهاب، االقتصاد الدولي المعاصر، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص 156
3
  

  4  محمد صفوت قابل، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية، الدار الجامعية، مصر، 2008-2009، ص49.
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  الدولة االولي بالرعاية:  شرط-ا-

والذي يقضي بضرورة منح كل طرف متعاقد فورا وبال شروط جميع المزايا والحقوق واالعفاءات التي تمنح 

  دون الحاجة الي اتفاق جديد. ،الكانت عضوا في االتفاقية او  سواء الي دولة اخري

  المعاملة الوطنية: شرط-ب-   

 لىعوتقضـــــــي بان االطراف المتعاقدة تعترف بان الرســـــــوم والضـــــــرائب االخري الداخلية ال يجب ان تطبق 
ن النتعاقدة لوان منتجات اي طرف من االطراف  ،بطريقة تهدف الي حماية المنتج الوطنيالســـــــــــــلع المســـــــــــــتوردة 

  تتعرض لمعاملة اقل تفضيال عن تلك الممنوحة لمنتجات مماثلة ذات منشا وطني.

  ):(المصداقيةالشفافية  مبدا-2-

يــة التي قيود الكمال علىالتعريفــة الجمركيــة فقط كــاداة للحمــايــة وليس  علىاالعتمــاد  علىويقوم هــذا المبــدا 
ءات مثل: االســـــــــتثناء الممنوح للدول التي تواجه عجز في ميزان ويوجد لهذا المبدا عدة اســـــــــتثنا ،تفتقر للشـــــــــفافية

  المدفوعات.

  المعاملة بالمثل): (التبادلية  مبدا-3-

فيضـــها االقل تخ علىيقضـــي هذا المبدا ضـــرورة قيام الدول االعضـــاء بتحرير التجارة الدولية من القيود او 
لي تنمية الصادرات ويجعل من االنفتاح ع علىيركز بدوره تبادليا. يؤسس هذا المبدا منطقا لالخذ والعطاء والذي 

  الواردات تنازال ضروريا لسير النظام.

  التفاوض: مبدا-4-

يقضـي هذا المبدا ضـرورة اعتماد اسلوب المفاوضات التجارية كوسيلة لدعم النظتم التجاري العالمي وتنفيذ 
  االحكام وتسوية المنازعات.

  المعاملة التفضيلية:  مبدا-5-

ومضـــــمون هذا المبدا هو منح الدول النامية عدد من االمتيازات بهدف مســـــاعدتها في القيام ببرامج التنمية 
  1ذلك من فتح السواق الدول المتقدمة امام منتجات الدول االخذة في النمو. علىاالقتصادية بما ينطوي 

  الفرع الثاني: اهداف الغات

  ة:يممكن تلخيص اهداف الغات في النقاط التالي

ان الهدف الرئيســـــــي من انشـــــــاء اتفاقية الغات هو ســـــــعي االطراف المتعاقدة الي تحرير التجارة الدولية من 
  التعريفية وتعميق المنافسة الدولية. خالل الغاء القيود التعريفية وغير 

                                                 

   .19 – 18ص ص  ،2005، الدوحة، الدار الجامعية، مصر وحتىمن اوروجواي لسياتل  الجات واليات منظمة التجارة العالمية، عبد المطلب عبد الحميد، 1
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  العمل على مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة والسعي نحو تحقيق مستويات التوظيف الكامل بها. -

  تعاقدة.المباألطراف الطلب الفعال االرتفاع بمستويات الدخل القومي الحقيقي لتنشيط  -

  االستقالل الكامل للموارد االقتصادية العالمية والتوسع في اإلنتاج والمبادالت التجارية الدولية السلعية. -

ة من الدولية وٕازالة القيود المحلي تشــــجيع الحركات الدولية لرؤوس األموال وما يرتبط بها من زيادة حجم التجارة -
  خالل تخفيف القيود الجمركية.

  1.الدوليةكوسيلة لحل المشكالت المتعلقة بالتجارة انتهاج المفاوضات  -

  اتغالفرع الثالث: وظائف ال

  وهي: د وظائف الغات في ثالث نقاط أساسيةتحدت

عامة المختلفة التي تنطوي عليها اإلتفاقية ال اإلشــــراف على المبادئ والقواعد التي تضــــعها اإلتفاقيات  .أ
 تعاقدة.المللتعريفات الجمركية والتجارة الدولية بين األطراف 

تنظيم جوالت المفاوضــــات التجارية المتعددة األطراف من أجل إبراز أعلى مســــتويات لتحرير التجارة   .ب
نازعات ابلية للتنبؤ ومن ثم مقالدولية وجعل العالقات االقتصــــــــادية الدولية بين الدول أكبر شــــــــفافية و 

 .أقل

العمل على الفصــــــــــــــل في المنازعات التي تدور بين الدول في مجال التجارة الدولية من خالل النظر   .ج
 2.في القضايا التي يرفعها كل طرف متعاقد في اإلتفاقية ضد طرف آخر متعاقد

  المؤدية لقيام المنظمة العالمية للتجارة جوالت الالمطلب الثالث: 

) بالعديد من الجوالت التجارية ووصــــل 1994) وحتى ســــنة (1947مرت إتفاقية الجات منذ نشــــأته ســــنة (
جوالت بغرض توســــــــــــــيع نطـاق المشــــــــــــــاركـة واإلتفاق حول المزيد من التخفيض في التعريفات  يعـددهـا إلى ثمـان

  الجمركية التي تعيق حركة التجارة الخارجية، وهي كالتالي:

  / جولة جنيف بسويسرا:1

 لتجــارة الــدوليــة التي كــانــت مجــاال) دولــة، وبلغــت قيمــة ا23) بحضــــــــــــــور (1947ُعقــدت هــذه الجولــة في (
ريفات عتجراء تخفيضات في الامليار دوالر)، وكان موضوع هذه الجولة األساسي يدور حول  10حوالي (للتحرير 

) وتعتبر هذه الجولة %32ة وصل إلى (في) ومتوسط خفض التعر %63الجمركية، ووصل خفض التعريفات إلى (
  هي الجولة األساسية التي انتهت إلى التوصل إلى اإلطار العام لإلتفاقية.

 

                                                 

  .157مجدي محمود شهاب، االقتصاد الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص  1
  2 نفس المرجع، ص ص 29، 30.
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  / جولة آنسي بفرنسا:2

) دولة، وقد 13)، واعتُبرت أول جولة مفاوضات ُتعقد في إطار اإلتفاقية، شارك فيها (1949عقدت سنة (
  يفات الجمركية.التعر  ضيخفبت العمليات الخاصةواصل فيها الدول األعضاء 

  / جولة توركواي بانجلترا:3

عي والرغبة و دولة بعد أن ازدادت درجة ال 38) في تركياو انجلترا وضـمت 1951ُعقدت هذه الجولة عام (
) بند من بنود التعريفة الجمركية التي انخفضـــــــــت 8700في تحرير التجارة الدولية، كما تم فيها مناقشــــــــة حوالي (

  ).1948( ) السائدة عام%25بواقع (

  / جولة جنيف بسويسرا:4

لة، وكانت قيمة التجارة دو  26)، اشــترك فيها 1956-1952ُعقدت بجنيف بســويســرا، وقد اســتغرقت من (
ة في ويض الممنوح للواليات االمريكيفالتمليار متواضع بسبب بسبب تغيير  2.5لتي شملها التحرير تبلغ الدولية ا

في حين أنها تحصـــــــــــــل على امتيازات  ،مليون دوالر 900الواردات بقيمة حوالي التفويض، وتمنح امتيازات على 
  ر.مليون دوال 400بحوالي 

  / جولة ديلون بجنيف بسويسرا:5

تعتبر الجولة الخامســــة التي اتســــمت بالبحث في أحداث المزيد من تبادل التنازالت والتخفيضــــات الجمركية 
)، سميت على نائب وزير الخارجية 1961-1960ت خالل الفترة (دولة ُعقد 26بين الدول المشاركة التي بلغت 

) بنــد من بنود التعريفــات 4400االمريكي "دوجالس ديلون" الــذي اقترح انعقــاد الجولــة، وقــد نتج عنهــا تخفيض (
 حيـث شــــــــــــــهدت هذه الجولة قيام الجماعة ،مليـار دوالر) 4,9الجمركيـة، وقـد بلغـت قيمـة التجـارة المحررة حوالي (

  1.)1962وبية التي تحولت إلى اإلتحاد األوروبي سنة (األور 

  ):1967-1964/ جولة كيندي (6

جون "ولة من أهم المفاوضـــــــــــات التي قامت في إطار الغات تُنســـــــــــب إلى الرئيس األمريكي جتعتبر هذه ال

) على ضرورة الدخول في مفاوضات لتخفيض الرسوم 1962األمريكي سنة ( سذي وضع أمام الكونغر الكنيدي" 
) دولة، وتناولت هذه الجولة عدة نقاط 62هذه المفاوضــــــات ()، وقد شــــــاركت في %50الجمركية إلى ما يقارب (

جراءات مكافحة اإلغراق والتفاوض على مجموعة كبيرة من امنها: إجراء تخفيضـــات في الرســـوم الجمركية وٕاقرار 
 السلع.

 

  

                                                 

  .39، 38، ص.ص نفس المرجع  1
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  ):1979-1973/ جولة طوكيو (7

إن الموضــوع األســاســي الذي تناولته هذه الجولة هو القيود غير الجمركية وتناولت أيضــا موضــوع الرســوم 
الجمركية، وقد أسفرت هذه الجولة عن عدد من اإلتفاقيات، وهي ما ُعرفت بمقرارات طوكيو وهي: الدعم، مكافحة 

  الحواجز الفنية أمام التجارة، التقييم الجمركي، تراخيص االستيراد. ة،المشتريات الحكومياإلغراق، 

لفة في تخلموقد شـملت جولة طوكيو عدة إجراءات جديدة بما في ذلك إدماج المعامالت التفضيلية للبلدان ا
اإلطــار القــانوني الــذي يحكم التجــارة، وحــددت هــذه الجولــة أن على البلــدان الصــــــــــــــنــاعيــة أن تخفض التعريفــات 

مليـار دوالر يقيم  125ممـا يؤثر على التجـارة التجـارة بمقــدار  ،) خالل ثمـاني ســــــــــــــنوات%38جمركيـة بمقـدار (ال
)1976(. 1  

  / جولة األوروغواي:8

ها أو تت على اإلطالق سواء في أبعادها أو طول الفترة التي استغرقتعتبر جولة األروغواي اهم جوالت الغا
التفاوض ألنها أســــفرت عن إنشــــاء المنظمة العالمية للتجارة، ثم التوقيع عليها في  تنتائجها وآخر جولة من جوال

بمدينة مراكش بالمغرب، حيث إنطوت على ضــرورة اإلتجاه لتحرير التجارة العالمية بين معظم  1994أفريل  15
  دول العالم في كل المجاالت تقريبا.

  أ/ العوامل الدافعة إلطالق جولة األوروغواي:

  جموعة من العوامل التي دفعت إطالق جولة األروغواي وهي:هناك م

ف للحماية التجارية، أو ما ُتعر  تزايد إتجاه الكثير من الدول األعضـــاء إلى اســـتخدام أســـاليب مســـتحدثة -
بالحمائية الجديدة، وتحديدا اإلتجاه نحو إقامة قيود جمركية والتي أصـــــبحت محضـــــورة بالنســـــبة لقواعد 

جوء إلى هــذا النوع من األســـــــــــــــاليــب بســــــــــــــبــب انخفــاض كبير في معــدالت االداء الغــات، وبــالتــالي الل
 االقتصادي في معظم دول العالم.

ظهور بعض المشـكالت التي ادت إلى تفاقم الوضـع االقتصادي العالمي مثل ازمة النفط وأزمة الديون  -
ســــــــــــتقبل التجارة م والخالفات على مما خلق نوعا من التوتر ،)1948الخارجية للدول النامية ســــــــــــنة (

 الدولية.

فة صـــف الســـبعينيات دون معر الدول الصـــناعية الكبرى والتي ظهرت منذ منتاســـتمرار حالة الكســـاد في  -
 إمكانية الخروج منها باتباع سياسات داخلية فعالة.

                                                 

  .60-57محمود صفوت قابل، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية، مرجع سابق، ص ص   1
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تعاظم دور الشـركات المتعددة الجنسـيات، ودولية النشـاط واستحواذها على حجم كبير من االستثمارات  -
ل ية لهذه االســــــــــــــتثمارات لتمويتياح الدول النامحقت نفســــــــــــــه الذي زاد فيه او المباشــــــــــــــرة في ال االجنبية

 مشروعات بعد تفاقم أزمة الديون الخارجية.

 ،تزايد أهمية التجارة الدولية في الخدمات ونموها بمعدل يصـــــــل إلى ضـــــــعف معدل نمو التجارة الدولية -
) من التجارة %25ة الخدمات إلى حوالي (تجار حيث عند انعقاد جولة األوروغواي وصــــــــــــل نصــــــــــــيب 

مما جعل (و.م.أ) تدخل تجارة الخدمات ضــــــــــمن المجاالت الجديدة لتقرير التجارة الدولية في  ،العالمية
 1.هذه الجولة

 اهداف جولة االوروجواي:  /ب

النامية  الســـيما الدول جميع الدولتحقيق المزيد من التحرير والتوســـع في مجال التجارة الدولية لصـــالح  -
 واق.دخول األس صجراءات غير التعريفية لتسهيل فر عن طريق تخفيض وٕازالة القيود الكمية واإل

 ألحكام خاضـــــــعةات، وتحســـــــين النظام التجاري متعدد األطراف وتوســـــــيع نطاق التجارة الغدعم دور ال -
 اإلتفاقية ومبادئها.

التجارة الدولية في الخدمات إلى جانب التجارة الدولية في دولية ليشـــــــــــمل لالتوســـــــــــع في مفهوم التجارة ا -
 السلع ووضع ضوابط لمكافحة الدعم واإلغراق وضوابط إجراءات الوقاية.

توجيـه اإلهتمـام إلى قطـاعـات اخرى من قطـاعـات التجــارة الـدوليـة، ومن بينهـا التجـارة الـدوليـة الزراعيــة  -
 جارة الدولية في المنسوجات والمالبس الجاهزة.وخاصة تلك التي تحكمها ترتيبات استثنائية كالت

زيادة فاعلية األمانة العامة للغات في الرقابة واإلشـــــــراف على اإلجراءات والســـــــياســـــــات التجارية للدول  -
 األعضاء.

حيث وصـــــــــل عدد  ،تعتبر جولة األروغواي أهم الجوالت وأكبرها من حيث عدد الدول المشـــــــــاركة فيها -
) دولة، وتناولت هذه 117دولـة، امـا الـدول الموقعـة فعليـا عليها هي () 125الـدول المشــــــــــــــاركـة إلى (

الجولـة إعـادة النظر في مواد الغـات وموضــــــــــــــوعـات جـديـدة وهي التجارة في الخدمات والملكية الفكرية 
 واالستثمار.

الشـــــفافيةة، الشـــــمولية، التعويض المعاملة  أبرزهاضـــــرورة األخذ بعين االعتبار مجموعة من العناصـــــر  -
 2.ثل اإلشراف متعدد األطراف وتسوية المنازعاتبالم

 

                                                 

  .54، 53، 52، مرجع سابق، ص عبد المطلب عبد الحميد 1 
  .34، ص 1996، مكتبة اإلشعاع، االسكندرية، 94عبد العزيز، التجارة العالمية والجات  محمد سمير 2
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  نتائج جولة األروغواي:  ج/

  من أهم نتائج هذه الجولة ما يلي:

  محل الغات وتعمل على تطبيق إتفاقياتها. ) لتحل1995إنشاء منظمة التجارة العالمية سنة (-

  إقامة نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية بين الدول األاعضاء.

اإلتفاق على تخفيض الرســــــــــــــوم والحواجز الجمركية على التجارة بما في ذلك الســــــــــــــلع، الزراعية والمالبس 
  ).%37والمنتوجات بمتوسط قدره (

 الوقاية من الواردات ومكافحة الدعم واإلغراق.دعم النظام القانوني للغات والسيما إجراءات  -

 للدول النامية بصفة عامة واألقل نموا بصفة خاصة. بالمعاملة التفضيلية تقدمةإلتزام دول العالم الم -

فرصـــــــة للدول النامية للمشـــــــاركة في النظام التجاري العالمي الجديد من خالل تســـــــاوي االطراف تقديم  -
 1.للدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة

                                                 

  .63 سابق، ص الدولية، مرجعرير التجارة التجارة العالمية وتحمحمد صفوت قابل، منظمة  1
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  )1993-1947(يوضح التطورات التي لحقت بالغات من خالل جوالت المفاوضات  ):01جدول رقم (

  

  الجولة

عدد   التاريخ

  الدول

  المشاركة

  قيمة التجارة

المحددة بالمليار 

  دوالر

خفض   للجولة الموضوعات األساسية

  التعريفات

  متوسط

  خفض التعريفة

   تخفيض التعريفات الجمركية  10  23  1947  جنيف

 

 

 

 

63% 

 

 

 

 

 

32% 

  تخفيض التعريفات الجمركية  غير متاح  23  1949  سينأ

  تخفيض التعريفات الجمركية  غير متاح  38  1951  توركواي

  تخفيض التعريفات الجمركية  2,5  26  1956  جنيف

1960  ديلون

-

1961  

تخفيض التعريفات الجمركية   4,9  26

وتنسيق التعريفة مع اإلتحاد 

  األروربي

1966  كيندي

-

1967  

التعريفات الجمركية المضادة   10  62

  لإلغراق

50% 35% 

1973  طوكيو

-

1979  

تعريفات وٕاجراءات جمركية في   155  102

  إطار العالقات التجارية

33  % 34% 

1986  األورغواي

-

1993  

125 

وعدد 

الدول 

الموقعة 

117  

تعريفات وٕاجراءات غير جمركية،   755

الزراعة والمنسوجات والمالبس 

والخدمات، حماية حقوق الملكية 

الفكرية واالستثمار وقيام منظمة 

  العالميةالتجارة 

40 % 24% 

  إلى

36% 

  .37: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص المصدر
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  المنظمة العالمية للتجارةميالد المبحث الثاني: 

 حيث تحولت ،إن أســــــاس إنشــــــاء المنظمة العالمية للتجارة يرجع إلى النجاح الذي أحرزته جولة األروغواي
إلى منظمـة عـالميــة تنظم عمليـات تحرير التجــارة الــدوليـة وكـذلــك جميع الغـات من مجرد إتفــاقيــة متعــددة األطراف 

  ).01/01/1995عملها في: (وبدات اإلتفاقيات والترتيبات الملحقة بها وكافة النتائج التي أسفرت عنها الجولة 

  ، هيكلها التنظيمي واالنظمام اليهاتعريف المنظمة العالمية للتجارة المطلب االول:

   تعريف المنظمة العالمية للتجارة الفرع االول:   

  ذكر منها:ن ظمة العالمية للتجارة عدة تعاريفيوجد للمن

 األســـــاســـــية ضـــــمانمنظمة التجارة العالمية هي: منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف بســـــويســـــرا مهمتها  .1
لدولية ا المختصــــــة بالقوانينانســــــياب التجارة باكبر قدر من الســــــالســــــة واليســــــر والحرية، وهي الوحيدة 

 1 .)01/01/1995: (تأسيسها فيعند ) عضوا من دول العالم 152تضم ( بالتجارة.المعنية 

منظمة دولية تعمل على حرية التجارة العالمية من خالل انتقال الســـــــــــــلع والخدمات واألشـــــــــــــخاص بين  .2
 2.الدول، وما يترتب عن ذلك من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية واثقافية وبيئية

عبارة عن إطار مؤســـــــــــســـــــــــي يجمع كل اإلتفاقيات والوثائق القانونية التي تم التفاوض عليها في جولة  .3
ة ســـــــــــــويباإلضـــــــــــــافة إلى ت ،الملكية الفكريةاألوروغواي، وتغطي التجارة في الســـــــــــــلع الخدمات وحماية 

 3.المنازعات

  :ريف نخلص إلى تعريف شامل للمنظمةومن مجموع هذه التعا

اإلطار التنظيمي والمؤســـــــــســـــــــي لإلشـــــــــراف على تنفيذ كافة اإلتفاقيات المحددة في جولة األروغواي، وهي 
منظمة ذات بعد عالمي تعمل على توجيه العالقات التجارية بين دول العالم وفض المنازعات وتنظيم المفاوضات 

 لع والخدمات.تحرير التجارة العالمية، وتوسيع التبادل التجاري للس المزيد من لتحقيق

 

 

 

 

 

                                                 

  5نسرين عبد الحميد نبيه، نظرية التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص   1
  .46سهيل حسن الفتالوي، منظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص   2
  .142ص  ،2011مة للنشر والتوزيع، األردن، عثمان أبو حرب، االقتصاد الدولي، دار أسا 3
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  تنظيمي للمنظمة العالمية للتجارةالفرع الثاني: الهيكل ال

 ن مجموعة من الهيئات وهي كاآلتي:يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة م

  : الوزاري/ المؤتمر 1

هو أعلى هيئات المنظمة، ويضـــــم ممثلي جميع الدول األعضـــــاء على مســـــتوى الوزراء، ويجتمع مرة على 
ارات الالزمة لتنفيذها وكذلك القر األقل كل عامين، وأعضاء المؤتمر مخولون للقيام بمهام المنظمة واتخاذ القرارات 

  المتعلقة بأي امور تخص اإلتفاقية متعددة األطراف.

  العام:/ المجلس 2

يقوم المجلس العــام بــالمهــام المنوطــة بــالمؤتمر الوزاري في الفترات الواقعــة بين المؤتمرات الوزاريــة، ويرفع 
تقـاريره للمؤتمر الوزاري، ويتـألف المجلس من ممثلي جميع الـدول األعضــــــــــــــاء في منظمـة التجارة العالمية والذين 

  العام بأداء مهام متعددة في المنظمة.مجلس يلتقون مرة كل شهرين لتصريف أعمال المنظمة ويقوم ال

  / هيئة مراجعة السياسة التجارية:3

تقوم هذه الهيئة بتنفيذ القواعد واإلجراءات التي يحددها المجلس العام والتي تتعلق بالســـــــــــياســـــــــــات التجارية 
  وتأثيرها على قواعد النظام التجاري الدولي.

  / هيئة تسوية المنازعات:4

ُنظمت عدة قواعد خاصــــــــــــة تتبعها الهيئة حينما تتعرض و من أهم الهيئات التي عالجت اإلتفاقية واحكامها 
ألي منازعات، فمهمة هذه الهيئة هي النظر في كافة المنازعات االعضـــــــــــاء الدول العالقات التجارية الدولية بين 

  اقية الملزمة لكافة الدول االعضاء.لنصوص االتف أحدهمانتيجة مخالفة  ر بين الدول األعضاءالتي قد تثو 

  / المجالس المتخصصة أو الفرعية:5

 الملكية الفكرية، وتقوم هذه المجالسو تتضـــمن ثالث مجالس قطاعية لكل من البضـــائع (الســـلع) والخدمات 
بتأدية مهامها حســـــــب توجيهات المجلس العام، وتجتمع حســـــــبما تســـــــتدعي الحاجة لذلك، ويمكن أن يشـــــــارك في 

جان : اللاجتماعاتها جميع ممثلي الدول األعضـــــــاء في المنظمة، ويحق لهم تشـــــــكيل هيئات مســــــــاندة لعملهم مثل
  وفرق العمل.

لوب من يتولى تنفيذ المط الذي تهتم بإدارة أعمال المنظمة العالمية للتجارة، فهي عصب المنظمة / السكرتارية:6
فة، وكذا المختلالمنظمة، ومن مهامها: تقييد الدعم الفني والقانوني، والتدريب للدول األعضاء عن طريق األقسام 

  1 .مساعدة الدول التي في طور التفاوض

                                                 

مية، الفرص لعالتمام الغول، اإلطار المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية، المؤتمر العربي الرابع، مستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة ا 1
  .18، 17، ص 2009والتحديات أمام الدول العربية، بحوث وأوراق عمل، فيفري 
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  : يوضح هيكل منظمة التجارة العالمية1شكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لجان حول:

 التجارة في الخدمات المالية.-

 االلتزامات المحددة.-

 لجان عمل حول:

 األنظمة الوطنية.-

 احكام إتفاقية الخدمات -

 متعددة االطراف

 حول:لجان 

 التجارة والبيئة.-

 التجارة والتنمية.-

 للدول األقل نموا: لجنة خاصة

 اتفاقية التجارة اإلقليمية.-

 قيود ميزان المدفوعات.-

 الميزانية المالية واإلدارة.-

لجان عمل تختص باإلنضمام إلى 

 مجموعات عمل حول:

 والمال.التجارة والدين -

 التجارة ونقل التكنولوجيا-

 االنحول: غير فعالةلجان 

 التجارة واالستثمارات-

 

 لجان حول:

 النفاذ لألسواق.-

 الزراعة.-

 اإلجراءات الصحية والنباتية.-

 العوائق الفنية للتجارة.-

 الدعم واإلجراءات المضادة.-

 ممارسات منع اإلغراق.-

 التخمين الجمركي-

 قواعد المنشأ.-

 االستيراد.تراخيص -

 التجارة واالستثمار.-

 إجراءات المالية.-

 لجان حول:

المؤسسات الرسمية للتجارة -

 متعددة األطراف.

اتفاقية تكنولوجية -

 هيئة تسوية 

 المنازعات

 المؤتمر الوزاري

 هيئة مراجعة

 السياسة التجارية

 المجلس العام

 السكرتارية

مجلس التجارة 

 الخدماتفي 

مجلس 

التجارة في 

 البضائع

مجلس 

 الجوانب

التجارية 

 لجنة مفاوضات التجارة:
 اجتماعات ولقاءات خاصة:

محلية الخدمات، محلية الملكية -
الفكرية، هيئة تسوية المنازعات، 

 لجنة الزراعة.

 ،ولقاءات خاصةاجتماعات -

 االحكام ولتسهيلالنفاذ لالسواق، 

 التجارة.  
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: تمام الغول، اإلطار المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية: المؤتمر العربي الرابع، مستقبل مفاوضات المصدر
 مل، فيفريعوأوراق  العربية، بحوثتحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات امام الدول 

  .19، ص 2003

  ام إلى المنظمة العالمية للتجارةمالفرع الثالث: اإلنظ

  االنظمام:-ا-

جميع  موافقة علىلتشــترط المنظمة الدولية عدة شــروط على الدول الراغبة في اإلنضــمام إليها، ومن بينها ا
  لإلنظمام للمنظمة مثل:نتائج جولة األروغواي دون استثناء، كما توجد بعض اإلجراءات الواجب إتباعها 

  / تقديم تنازالت للتعريفات الجمركية:1

تشــــــــــــــترط المنظمة العالمية للتجارة على الدولة الراغبة في اإلنظمام إلى تقديم جدول للتنازالت يحتوي على 
  تعريفات جمركية ال يمكن التنازل عنها إال في حاالت خاصة.

  / تقديم إلتزامات في الخدمات:2

ات يشــــمل دمختقدم الدولة الراغبة في اإلنضـــمام إلى المنظمة جدول بااللتزامات التي ســــتتبعها في قطاع ال
  بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات ووضع جدول زمني إلزالتها.قائمة 

  / اإللتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية:3

شـــــــمل على بروتوكول إنضـــــــمام ي المية للتجارة بالتوقيعول الراغبة في اإلنضـــــــمام إلى المنظمة العدتتعهد ال
  منظمة.لالموافقة على تطبيق جميع إتفاقيات ا

  ب/ إجراءات التقديم والقبول:

  لقبول عضوية دولة ما في المنظمة  يعتمد على إحدى الطريقتين

  االولي: / الطريقة1

العضــــــــوية، وهي غالبا مكونة من في النظر في طلبات تتلقي الدولة المعنية رســــــــائل من لجنة مختصــــــــة  
  .مع الدول الراغبة في اكتساب العضويةإضافة إلى أهم الدول ذات العالقة التجارية  ،الدول الصناعية الكبرى

  / الطريقة الثانية:2  

تتقدم الدول الراغبة في اإلنظمام بنفســــــها بقائمة تشــــــمل تخفيضــــــات في التعريفات الجمركية تكون أســــــاس 
  للتفاوض.

بعض االحيـــان تتم الطريقتين معـــا، فتقــدم الــدول المعنيـــة قـــائمــة لتخفيض التعريفـــات الجمركيـــة، وفي وفي 
  لجنة المختصة بالنظر في العضوية.خفيضات المطلوبة من التلالوقت نفسه تتلقى قائمة با
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  ج/ اإلنسحاب:

المتعددة األطراف  نســحاب على جميع اإلتفاقياتن المنظمة، ويســري هذا االم نســحابيحق ألي عضـو اال
أشـــــــــــهر من التاريخ الذي يتلقى فيه المدير العام للمنظمة إخطارا  06بعد الملحقة، ويبدأ مفعول هذا اإلنســـــــــــحاب 

  1.كتابيا بذلك

  عالمية للتجارة ومهامها ومبادئهاالمطلب الثاني: أهداف المنظمة ال

ســــــــــــــفرت عنهـا جولـة األروغواي، وذلك تـائج التي أنلإن إنشــــــــــــــاء المنظمـة العـالميـة للتجـارة يعتبر من أهم ا
الســـــــــــتكمال أركان النظام االقتصـــــــــــادي العالمي الجديد (صـــــــــــندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة العالمية 

  وذلك لتنظيم النظام االقتصادي. للتجارة)

  أهداف المنظمة العالمية للتجارة الفرع األول:

ين الدول نتدى للتشــاور بتحرير التجارة الدولية وٕايجاد م إلىتهدف المنظمة العالمية للتجارة بشــكل أســاســي 
  .، وفيما يلي أبرز هذه األهدافثألعضاء لحل النزاعات التي قد تحدا

  / إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية:1

شـــتى األمور التجارية، وبذلك  في بحثالاألعضـــاء في شـــبه منتدى أو ناد من اجل الدول من خالل جمع 
تتيح لهم المجال لمناقشــــة المشــــاكل المهمة ومواكبة التطورات في شــــؤون منظمة و  دائمة،تمنحهم فرصــــة للقاءات 

  التجارة

  / تحقيق التنمية:2

تســــعى المنظمة العالمية للتجارة إلى رفع مســــتوى المعيشــــة للدول األعضــــاء والمســــاهمة في تحقيق التنمية 
لجميع الدول، وخاصــــة الدول النامية التي تزيد نســـــبة عدد اعضـــــائها في المنظمة من مجموع الدول  االقتصــــادية

األعضــاء، تمنح المنظمة لهذه الدول معاملة تفضــيلية خاصــة، فُتعفي الدول األقل نموا من بعض أحكام إتفاقيات 
  المنظمة وتقديم مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غيرها.

  زعات بين الدول األعضاء:/ حل المنا3

ة لفض المنازعات بين الدول األعضــاء التي قد تنشـــأ بســبب االختالف في تفســـير يكاف غير إن آلية الغات
ل في ثأحكام وٕاتفاقيات جولة األروغواب نظرا لعثرتها، وبســـبب المشـــاكل كان من الضـــروري إنشـــاء آلية فعالة تتم

 المنظمة العالمية للتجارة.

  

                                                 

، 73، ص 2001مصر،  ،الطبعة الثانية ومنظمة التجارة العالمية، مطبعة ومكتبة االشعاع الفنية، 94ر محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين جات سمي 1
74 ،75.  
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  تواصل بين الدول األعضاء: / إيجاد آلية4

تلعب الشـــــــفافية دورا مهما في تســـــــهيل المعامالت التجارية بين الدول خاصـــــــة مع تعدد التشـــــــريعات وتنوع 
ا غيرهــخطــار إالقطــاعــات التجــاريــة واالبتكــارات، لــذلــك تفرض معظم اتفــاقيــات المنظمــة على الــدول االعضـــــــــــــــاء 

  التجارة العالمية. بشؤونبالتشريعات التجارية واالحكام ذات العالقة 

  / تنفيذ إتفاقية األروغواي:5

تحتاج المنظمة العالمية للتجارة لتحسين سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية 
  من خالل تنفيذ إتفاقية األروغواي.

   :/ تقوية االقتصاد العالمي 6

على  زيادة الطلب األســـواق العالمية باإلضـــافة إلى إن تحرير التجارة من جميع القيود ُيســـهل الوصـــول إلى
  1 .خل الوطني الحقيقي للدول األعضاءدلالموارد االقتصادية واالستغالل االمثل لها، هذا ما يسمح برفع مستوى ا

  : مهام المنظمة العالمية للتجارةالفرع الثاني

  تتولى منظمة التجارة العالمية مجموعة من المهام وهي:

ولية المتفق دألعضاء حول تنفيذ اإلتفاقات التجارية الالمنازعات التي قد تحدث بين الدول االفصل في  -
 عليها في جولة األروغواي.

ليها في خرى المتفق عاألأعضاء مستقبال وبعض األمور األفاوضات التي ستجري بين الدول متنظيم ال -
 جولة األوروغواي.

 المنظمة للعالقات التجارية بين الدول األعضاء. اإلشراف على تنفيذ اإلتفاقات -

مراقبة أو متابعة الســـــياســـــات التجارية للدول األعضـــــاء بما يضـــــمن إتفاق هذه الســـــياســـــات مع القواعد  -
 وااللتزامات المتفق عليها في إطار المنظمة.

تناســــــــق من أجل تأمين المزيد من ال )BN(والبنك الدولي  )FMI(التعاون مع صــــــــندوق النقد الدولي  -
 2.االقتصادية العالمية والترابط في مجال رسم السياسات

 

 

                                                 

تقبلية التجارة العالمية، المؤتمر العربي الثالث حول التوجهات المس محمد خالد المهايني، المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ إتفاقيات 1
  .9، 8، ص 2008 مارس،لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة، بحوث واوراق عمل، 

ر في رة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيبن عيسى شافية، آثارو تحديات اإلنظمام للمنظمة العالمية للتجارة على القطاع المصرفي الجزائري، مذك 2
  .28، ص 2011، 2010 ،3الجزائر  منشورة، جامعةغير علوم التسيير، تخصص: نقود ومالية، 
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  مبادئ المنظمة العالمية للتجارة الفرع الثالث:

تســـعى منظمة التجارة العالمية إلرســـاء وترســـيخ االلتزام بعدد من المبادئ األســـاســـية في العالقات التجارية 
  المتعددة األطراف وهي:

  )Most Favored Nation clause )MFW مبدأ معاملة الدولة األولى بالرعاية: /1

بحيث هذه  ،دولة عضــــوة تقدم أي ميزة تفضــــيلية في تعاملها مع دولة أخرىتلتزم كل  بدابمقتضــــى هذا الم
أي المســـــــــــاواة في المعاملة بين الدول  ،لمنظمةالمعاملة التفضـــــــــــيلية تســـــــــــتفيد منها جميع الدول األعضـــــــــــاء في ا

  األعضاء مع استثناء المزايا المتبادلة بين اإلتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة.

   Nationnale treatment :/ مبدأ المعاملة الوطنية2

من الواردات من حيـث الرســــــــــــــوم  اويقضــــــــــــــي هـذا المبـدأ بعـدم التمييز بين المنتجـات المحليــة والممـاثلـة لهـ
  المحلية، والضرائب والمواصفات القياسية.

  Transparency/ مبدأ الشفافية: 3

لصلة وطنية ذات الوُيقصد بها وجوب نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين واألنظمة واللوائح ا
  المدرجة تحت منظمة التجارة العالمية.بالقطاعات 

  One Single Undertaking / الشمولية:4

  تعني القبول بجميع اإلتفاقيات والقرارات المنطلقة عن جولة األروغواي عند اإلنضمام إلى المنظمة.

  Increased Market accesالتأكيد على النفاذ إلى األسواق وزيادة إمكانياته: /5

بفتح  تقومما ك يتم التفاوض عليها،أي دولة للمنظمة تقوم بتخفيض التعريفة الجمركية بنسب مام عند إنض
أسواقها لخدمات بعض الموردين األجانب وٕازالة العوائق غير الجمركية من وجه تحرير التجارة مثل: اإلجراءات 

 1.اإلدارية على الحدود، واستعمال المقاييس والمواصفات كطريقة إلعاقة التجارة

  مية للتجارة ومؤتمراتها الوزاريةالمطلب الثالث: إتفاقيات المنظمة العال

ل توفيق االوضـــــــاع مع مقتضـــــــيات تحرير التجارة، قامت المنظمة العالمية للتجارة بتحديد مجموعة في مجا 
وليشــــــــــــمل عمل المنظمة يجب القيام بعدة لقاءات ومؤتمرات من اإلتفاقيات لتنظيم التجارة بين الدول األعضــــــــــــاء 

قرارات جديدة لما ســــيطرأ من مســــتجدات  دورية، وذلك لتنفيذ توصــــيات وقرارات الدول األعضــــاء من جهة، وٕاتخاذ
  من جهة أخرى.

 

                                                 

ابق، ص س مرجع تمام الغول، اإلطار المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية المؤتمر العربي الرابع، مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية، 1
20 ،21 ،22.  
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  فاقيات المنظمة العالمية للتجارةالفرع األول: إت

  في: تتمثل إتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة 

  / إتفاقيات التجارة في السلع:1

  نتج عن جولة األوروغواي عدد من اإلتفاقيات المهمة وهي كالتالي:

 :الزراعية التجارة في السلع أ.إتفاقية

لغير القيود ا ارة في المنتجات الزراعية وتحويلينص إتفـاق الزراعة على وضــــــــــــــع إطار طويل األجل للتج
) في الدول المتقدمة، %36قيود تعريفية على الســــــلع الزراعية وتخفيض التعريفة الجمركية بنســــــبة ( التعريفية الي

ا اإلتفـاق على حضــــــــــــــر تقديم أي دعم جديد للواردات وتخفيض دعم ) في الـدول النـاميـة، كمـا ينص هـذ%24و(
  .)% 36الصدارات الزراعية بنسبة (

صــــــــــادرات للدعم اإلجمالي ل) ســــــــــنوات تخفيض قيمة ا06أما فيما يخص الدول المتقدمة فيتم وعلى مدى (
  ).%24ونسبة (

  :ب. إتفاقية التجارة في السلع الصناعية

الصـناعة على تخفيض التعريفة الجمركية على واردات الدول الصـناعية من السلع الصناعية  ينص إتفاق 
في  سيكونأي أن مستوى التعريفة على واردات الدول الصناعية المتقدمة بعد جولة األوروغواي  ،)%38بنسـبة (

ناعية كبيرة من المنتجات الصـــحدود ربع ما كان عليه قبل جولة األوروغواي في األربعينيات، وهناك تحدد نســـبة 
المســــموح دخولها إلى الدول الصــــناعية من دون رســــوم جمركية كاألدوية ومعدات البناء واآلالت الزراعية...الخ، 

  ول النامية العضوة في المنظمة نتيجة تطبيق مبدأ الدولة األولى بالرعاية.دمما يعود بالنفع على ال

  ج. إتفاقية المنسوجات والمالبس: 

  ص هذا اإلتفاق على إلغاء نظام حصص االستيراد المعمول به سابقا.وين 

ووفقـا لالتفـاقيـات الثنـائيـة المنعقـدة بين الـدول المتقـدمـة والنـاميـّة، ويكون هـذا اإللغاء على أربع مراحل على 
) من %16) وبنسبة ال تقل عن (1995فالمرحلة األولى في جانفي ( ،)2005-1995مدى عشـر سنوات من (

) من حجم الواردات %17الكلي للواردات من المنســـــوجات والمالبس، والمرحلة الثانية تكون فيها النســـــبة ( الحجم
 ، اما المرحلة الرابعة)2002)، وتبدأ في جانفي (%18)، والمرحلة الثالثة تكون النســـــــــبة فيها (1997(وتبدأ من 

الســــــــــائدة في جولة الكميةلحصــــــــــص )، وهذه المراحل تلغي ا%49)، وتشــــــــــمل نســــــــــبة (2005فتبدأ من جانفي (
 األوروغواي.
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  د. إتفاقية خاصة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية:

ت اتشير هذه اإلتفاقية إلى أن للحكومات الحق في إتخاذ إجراءات ضرورية لحماية االنسان والحيوان والنب 
قابة ر اإلتفاقية نصـــــوص خاصـــــة بالاإلرشـــــادات والتوصـــــيات الدولية، وتتضـــــمن مع ضــــرورة االخذ بعين االعتبار 

والفحص وفق المتطلبات الخاصـــة بالشـــفافية، وتشـــكيل لجنة تقوم يوضـــح إطار للمشـــاورات والمناقشـــات الخاصـــة 
  1.بالموضوعات التي لها تأثير على التجارة بما في ذلك إجراءات حماية صحة االنسان والحيوان والنبات

  لسلعية:ه.إتفاقيات اإلجراءات المصاحبة للتجارة ا

  / إتفاقية الحواجز الفنية امام التجارة:1

تتعلق هذه اإلتفاقية بالمقاييس الدولية ونظم تقييم المطابقة بتحســـــــــين الكفاءة اإلنتاجية والعالمات والبيانات 
ي فالتجارية على الســـلع، وكذلك إجراءات الفحص واســــتخراج شــــهادات الصــــالحية، وهذه اإلتفاقية تمنع التعســــف 

مما يعرقل التجارة، وتلتزم الدول المتقدمة  ،عضـــــــاء الســـــــتخراج هذه الشـــــــهاداتتي تفرضـــــــها الدول األالشـــــــروط ال
  اإلتفاقية.باستخدام هذه المعايير الدولية وتحصل الدول النامية على معاملة تفضيلية من خالل هذه 

  / إتفاقية التقييم الجمركي:2

تشـــــمل القواعد المنظمة للعالقة بين الجمارك والمســـــتوردين عند تحديد قيمة الســـــلعة لغرض فرض رســـــوم  
تهدف إلى تأمين تحقيق التوازن بين حق السلطات الجمركية في الحصول على الرسوم الجمركية و جمركية عليه، 

كل لسلطات رسوم جمركية بشقيمة السلعة المستوردة وحق المستورد في ضمان عدم فرض هذه امن خالل تحديد 
  عشوائي.

  / إتفاقية تراخيص االستيراد:3

ينص على فرض الســـــلطات الحكومية لتراخيص االســـــتيراد على الســـــلع المســـــتوردة لتنظيم االســـــتيراد، فإذا 
منح تقيد التجارة، أما إذا كانت التراخيص ال تُ  لكيالفاإلتفاق يتضــــــــــــــمن ضــــــــــــــوابط  ،كانت التراخيص ُتمنح تلقائيا

تلقائيا، فيتعين الحد من اإلجراءات اإلدارية المتعلقة باستيرادها، وينص اإلتفاق للنظر في طلبات التراخيص مهلة 
 ) يوما.20أقصاها (

  : الشحن/ إتفاقية الفحص قبل 4

ع قبل الشــــــحن من قبل مختصــــــين، وتقوم ينص هذا اإلتفاق على ضــــــرورة إجراء عمليات الفحص للبضــــــائ      
بغرض هروب رؤوس األموال والقضــــــــاء على الغش التجاري، وكذا منع دفع الدول النامية خاصــــــــة بهذا الفحص 

المتعلقة من حيث عدم التمييز بين األطراف وتطبيق الرســـــوم الجمركية، وقد اشـــــتمل هذا اإلتفاق على اإللتزامات 
  معلومات السرية.المتعمد وحماية المبدأ الشفافية، وتجنب التأخير 

                                                 

  2002مصر، العربية،مجموعة النيل  المواجهة،والعالم الثالث دراسة تقويمية للجات واستراتيجية  تالجا ،السيدعاطف  1
  . 55 .47ص.ص ،
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  / إتفاقية قواعد المنشأ:5

لتحديد منشــــــأ الســــــلع الواردة إليها، مع التأكيد على أن ينص هذا اإلتفاق على القواعد التي تضــــــعها الدول 
هــذه القواعــد ال ينبغي أن تعكس معوقــات أمــام التجــارة، وتكمن أهميــة هــذه القواعــد في معرفــة القوانين واالحكــام 

يود دون أن يعيق التجارة مع فرض عدة قإلدارية التي تطبقها الدول األعضـــــــــاء من أجل تحديد منشـــــــــأ الســـــــــلعة ا
 الدولية.

  / إتفاقية تدابير االستثمار المتصلة بالتجارة:6

المتعلقة و  هـذا اإلتفاق يمنع من تقييد التجارة الدولية عن طريق إتخاذ إجراءات تتعارض مع أحكام اإلتفاقية
بمبدأ المعاملة الوطنية، وعدم فرض قيود كمية على الواردات، وتخضــــــــــع هذه اإلجراءات للمراقبة من طرف لجنة 

 1.مختصة بهذه المهمة

  : الفكرية/ إتفاقية حقوق الملكية 7

وتشــــــــــــــمـــل حقوق الملكيـــة الفكريـــة، حقوق الطبع، والعالمـــات التجـــاريـــة وبراءات االختراع  طبقـــا لإلتفـــاقيـــة
ات الصــــناعية، وتعميمات الدوائر المتكاملة واألســــرار الصــــناعية، وتتعهد المات الجغرافية للســــلع، والتصــــميموالع

ا المحلية، من خالل تشــريعاته الدول االعضــاء في المنظمة العالمية للتجارة بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية
  .وتطبيق إجراءات رادعة

) ســــــــــنة في حالة حقوق 50مدة حقوق الملكية هو (لحد األدنى لفإن ا الحقوق، وطبق لالتفاقالنتهاك هذه 
  ) سنوات في حالة العالمات التجارية.07) سنة في حالة براءات االختراع و(20الطبع، و(

  : الخدماترير التجارة في اإلتفاقية العامة لتح/ 8

ه حيــث اتفق ووقع على هــذ ،تعتبر هــذه اإلتفــاقيــة من أهم النتــائج التي أســــــــــــــفرت عنهــا جولــة األوروغواي
)، ولقد اختصـــرنا هذا العنوان 1999)، على ان يبدأ ســـريان هذه اإلتفاقية في (1997) دولة ســـنة (70االتفاقية (

  2.نظرا لدراسته الحقا

  الدعم واالغراق والوقاية والرسوم التعويضية:/اتفاقيات اجراءات 9

  أ/ إتفاقية مكافحة اإلغراق: 

ُيقصـد باإلغراق قيام دولة بتصـدير سـلعة معينة بسعر أقل من سعر بيعها في سوق الدولة المصدرة أو في 
 صـــــــدير أو ســـــــعر يقل عن تكلفةلتعر المقابل لســـــــلعة مماثلة تباع في دولة اســـــــســـــــوق دولة أخرى، أو يقل عن ال

  اإلنتاج، سواء تم االستيراد بشكل مباشر أو من خالل وسيط.

                                                 

  .179، 169، 161، 157، 141 سابق، صومنظمة التجارة العالمية، مرجع  94سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين جات  1
  .80، 79، 72، 71ص  ،1999عبد الناصر نزال العبادي، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2
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أال يزيد يطة شر ن معييحق طبقا لهذه اإلتفاقية للدولة المستوردة في مكافحة اإلغراق عن طريق فرض رسم 
  1.رق بين سعر السلعة وسعر السلعة المماثلة في سوق المصدرهذا الرسم عن الف

  ب/إتفاقية الوقاية:

حيث تتعلق إجراءات الوقاية بكمية الواردات  ،حماية الصـــناعة الوطنية من الواردات عموماُيقصـــد بالوقاية 
المتدفقة إلى الســـــوق المحلية بصـــــرف النظر عن أســــــعارها، وخصـــــت اإلتفاقية الدول النامية خصـــــوصــــــا، فقد تم 

ة إذا لم تتجاوز نســـــــــــــب النامية األعضـــــــــــــاءعلى أنه ال يجوز تطبيق إجراءات وقائية على منتج من الدول  التفاقا
جمالي الواردات من الدول إ) من %09)، وٕاذا لم تزد نســــــــــــــبة واردات الدول المتقدمة (%03واردات هـذه الـدول (

  مجتمع. النامية

  ج/ إتفاقية الدعم والرسوم التعويضية:

لمنشاة أو  حقدمت هذه اإلتفاقية تعريفا للدعم والمتمثل في "أية مساهمة مالية من حكومة أو هيئة عامة ُتمن
منشـآت اقتصـادية سـواء في صـورة تحويل األموال مباشـرة كالقروض أو ضـمانات القروض أو بشـكل غير مباشر 

منحه ت المنشــأة وتتضــمن إتفاقية الدعم أنواعا للدعم االذيعلي مســتحقة الحكومة عن إيرادات حكومية مثل تنازل 
الدول لمنتجات من السلع لتمكينها من المنافسة في األسواق الخارجية، فهناك دعم مسموح به مثل: الدعم الموجه 
لبرامج البحوث العلمية، وال يتطلب إتخاذ إجراءات مضـــادة، وهناك دعم محضـــور يتطلب إجراءات مضـــادة مثل: 

كينها من تعديالت تجهيزاتها لتتناســــــــــــــب مع دعم ســــــــــــــلعة أو قطاع معين، وهناك دعم ممنوح للمشــــــــــــــروعات لتم
  .المتطلبات الجديدة

  2.واإلجراءات المضادة للدعم هي فرض رسوم تعويضية وتقديم تعويض للطرف المتضرر

  وزارية للمنظمة العالمية للتجارةالفرع الثاني: المؤتمرات ال

ت رارامرة كل عامين على األقل وفيما يلي موضـــــــوعات وق الوزاري للمنظمة ينعقد المؤتمر إنســــــبق القول 
  كل مؤتمر من هذه المؤتمرات:

  ):1996/ المؤتمر الوزاري في سنغافورة سنة (1

 شـــترك فيه وزراء التجارة والخارجية والزراعة)، وا1996األول في ســـنغافورة ديســـمبر (انعقد المؤتمر الوزاري      
اجتماعات قانونية ) دولة عضــــــــــــــوا في منظمة التجارة العالمية، ويشــــــــــــــمل هذا المؤتمر 120ألكثر من ( والمـالية

جلســـات عمل ثنائية بين الدول األعضـــاء، وناقشـــت هذه االجتماعات والجلســـات المســـائل المتعلقة بجدول أعمال 
ووصــــــــل عدد الموضــــــــوعات  المنظمة من خالل الســــــــنتين األوليتين من نشــــــــاط وتنفيذ إتفاقات جولة األروغواي،

  ) بندا، ومن أهمها:20المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري أكثر من (

                                                 

  .91عاطف السيد، الجات والعالم الثالث، دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة، مرجع سابق، ص  1
  .99، 94، 93، ص مرجع سبق ذكره 2
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 مشكلة الحقوق االجتماعية.  •

 النمو االقتصادي والتجاري. •

 الفرص والتحديات التي تواجه دمج االقتصاد. •

 دور منظمة التجارة العالمية. •

 إتفاق تسوية المنازعات. •

 نظمة.لمتنفيذ إتفاقات ا •

 الخدمات والمفاوضات. •

 االستثمار والمنافسة. •

  تسهيل التجارة. •

  سنغافورة:ة ُعرفت الحقا بموضوعات وتمخض عن هذا المؤتمر موضوعات هام

  العالقة بين التجارة واالستثمار:-ا

التدفقات االســــتثمارية وانتعاش التجارة الدولية ووضــــع قواعد متعددة حيث تبحث في العالقة بين تشــــجيع   
  األطراف لالستثمار عبر الحدود الدولية.

  المنافسة: التجارة وسياساتب.      

وذلك بالسـعي لوضع إطار متعدد لتنظيم قواعد سياسة المنافسة وٕازالة العوائق التي تحد من حركة التجارة  
  والشركات المتعددة الجنسيات.

  : ج.الشفافية في المشتريات الحكومية    

  اإلجراءات الحكومية للمشتريات ورفع مستوى الشفافية عنها.تبحث في تنظيم      

  د.تسهيل التجارة:

يتعلق بمراجعة الجوانب المتصــــلة بتســــهيل التجارة والمتعلقة بحرية الترانزيت والمصــــروفات واإلجراءات ذات      
  الصلة بالتصدير واالستيراد ونشر وٕادارة القواعد واللوائح التجارية.

  ):1998الوزاري بجنيف (/ المؤتمر 2

) بجنيف بسويسرا، حيث سعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها: 1998إنُعقد هذا المؤتمر في ماي (     
)، كما أكد هذا المؤتمر اهتمامه 1994ة األروغواي (التي قدمتها في جول تأكيد إلتزام المنظمة بالوفاء بااللتزامات
مية الصــــــغيرة والتزامه بدعم التن اتهميش البلدان األقل نموا وذات االقتصــــــادبمعالجة األوضــــــاع التي تؤدي إلى ت

المستدامة، ودعا إلى وضع اتفاقية حول تقنية المعلومات، وطالب الدول األعضاء بعدم فرض رسوم على التجارة 
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وروغواي، ألنشــــــــــــــطة المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ كافة نتائج جولة اترونيـة، كما أقر بوضــــــــــــــع برنامج عمل الااللك
  المؤتمر الوزاري هذا ما يلي: اعمال وتضمن جدول

 الموافقة على اإلتفاق الخاص بعمل المنظمة. -

اســـــــتعراض أنشـــــــطة المنظمة ومناقشـــــــات الوزراء حول النشـــــــاطات المســــــــتقبلية للمنظمة في االجتماع  -
 المغلق.

 تخذة من ِقبل الوزراء.ماإلجراءات ال -

ومناقشـــــة الوزراء حول النشـــــاطات المســـــتقبلية للمنظمة في االجتماع بيانات رؤســــاء الدول والحكومات  -
 المغلق.

 1.تحديد زمان ومكان المؤتمر الوزاري التالي -

  ):1999/ المؤتمر الوزاري "سياتل" (3

 ُطرحت في، ومن أهم الموضـــوعات التي 1999انعقد هذا المؤتمر في مدينة "ســـياتل" األمريكية في نوفمبر      
د فترات تمدي االلكترونية،المنـاقصــــــــــــــات الحكوميـة، التجارة ، هـذا المؤتمر هي تطبيق إتفـاقيـات جولـة األوروغواي

عدلة لمت انتجالمالعمل والتجارة، ا نموا، معاييرالتفضـــــيلية للدول األقل  النامية، المعاملةالســـــماح الممنوحة للدول 
  ها:وراثيا، ولكن فشل هذا المؤتمر وذلك لعدة أسباب من

بين الدول المتقدمة خاصة الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي حول عدة قضايا من بينها التحرير  التناقض
  الزراعي.

 أهدر هذا المؤتمر التوازن للمصالح القائمة بين الدول الغنية والفقيرة. -

 ول الفقيرة الرافضة التخاذ تعهدات جديدة.دموقف ال -

  ضوعات جديدة ومن بينها معايير العمل.معارضة الدول النامية بشدة لمو  -

  ):2001/ المؤتمر الوزاري بالدوحة (4

ه )، وتضمن جدول أعمال11/2001/ 14-9وحة في الفترة من (دهو المؤتمر الوزاري الرابع والذي ُعقد بال     
 فاوض حولها إضافة إلى حل بعضتمسألة اإلعالن عن جولة جديدة من المفاوضات التجارية والمواضيع المزمع ال

المشاكل التي يواجهها النظام التجاري متعدد األطراف، وعلى رأسها مشاكل تتعلق بتنفيذ بنود اإلتفاقيات الحالية، 
وشهد خالل هذا المؤتمر إنضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وبالرغم من أن الدول النامية تمثل األغلبية 

                                                 

  .44، 40محمد خالد المهايني، المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ إتفاقيات التجارة العالمية، مرجع سابق، ص  1
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تقدمة والضغط على الدول النامية ينعكس على هذه لمت الدول اإال أن ممارسا ،عضاءمن مجموع الدول األ
  1.األخيرة

  ":2003/ المؤتمر الوزاري "بكانكون 5

" في مدينة "كانكون" المكســـــــيكية، وذلك بغرض الوقوف أمام نتائج ما 2003ُعقد هذا المؤتمر في ســــــبتمر "     
أي تقييم مســــــــــيرة هذه المفاوضــــــــــات  ،في برنامج عمل الدوحةتحقق للمفاوضــــــــــات حول الموضــــــــــوعات المدرجة 

ول األعضـاء خصوصا في بعض القضايا الشائكة والهامة، ولكن دوتكريسـها ميدانيا والخروج باتفاق يوحد نظرة ال
  هذا المؤتمر حظي بالفشل، وذلك لعدة أسباب:

جال ماألعمال خصـــــوصـــــا في الة حول جدول االختالف الواســــع بين آراء الدول المتقدمة والدول النامي -
 .الزراعي

التي ميزت اإلجتماع والتي توصــــل فيها وخاصــــة الدول العربية إلى مجموعة  الحادةبعض المناقشــــات  -
 توصيات أبرزها:

  العمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول العربية لتسهيل التبادالت التجارية.-

لنظام التجاري العالمي متعدد األطراف على الدول العربية في دعم المؤســـــســـــات المالية العربية لتحديد أثر ا-
  تضمن البيان الوزاري لمؤتمر كانون مايلي: الفكرية، وقدالملكية  الزراعة،مجاالت 

  مواصلة العمل حول القضايا العالقة.-

 2.لإلدماج في منظمة التجارة العالمية كأول دولتين أقل نموا كمبودجو النيبال قبول -

  : 2005المؤتمر الوزاري بهونج كونج -6

ديســـمبر  18-13انعقد المؤتمر الوزاري الســـادس في مدينة "هونج كونج" الصـــينية في الفترة الممتدة ما بين      
لتنفيذ الدول األعضــــاء وخاصــــة النامية منها ومن  ، وتهدف مفاوضــــات هذا المؤتمر إلى التوصــــل إلتفاق2005

إلى األســــواق بالنســــبة للســــلع الغير الزراعية، الدعم الداخلي إلى  ذالقطن، النفاالموضــــوعات المطروحة: الزراعة، 
  أسواق الخدمات لتسهيل التجارة التركيز على البعد التنموي.

  النقاط التالية: وقد توصل المؤتمر إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها في

  رفع الدعم على اإلنتاج الزراعي في الدول المتقدمة لتسهيل تصريف منتجاتها للدول النامية.-

  إلغاء سياسة الدعم للصادرات الزراعية.-

                                                 

  .170، 160، 159محمد صفوت قابل، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة والدولية، مرجع سابق، ص  1
  .64، 63، 62المهايني، مرجع سابق، ص  محمد خالد 2
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  .2008على المواد المحلية للدول النامية إبتداءا من  %97إزالة الرسوم الجمركية بنسبة -

ت آمال الدول النامية في تنفيذ قرارات مؤتمر الدوحة الذي يشكل إتفاق الحد هذا المؤتمر لم يأتي بالجديد وبقي
  1األدنى بين الدول المتقدمة والنامية.

  المنظمة العالمية للتجارة تالثالث: إنجازاالفرع 

نجحت منظمة التجارة العالمية في عاميها األول والثاني من ممارســــة أنشــــطتها ومهامها ومن أبرز إنجازاتها      
  نذكر مايلي:

  تكنولوجيا المعلومات: ةأوال: إتفاقي

 ت، ووقع1996تمر الوزاري األول لســـــــــــــنة تعتبر من أبرز اإلتفاقيات التي أنجزتها المنظمة حيث أقرها المؤ      
من حجم التجارة العالمية في منتجات تكنولوجيا معلومات  %93دولة معظمها دول متقدمة والتي تنتج  43عليها 

سبة جمركية على منتجات تكنولوجيا المعلومات بنالة تقوم باإللغاء التدريجي للرسوم عوتنص على أن الدول الموق
نة لبعض الدول فيما يتعلق بإلغاء الرسوم على ، حيث أن هذه اإلتفاقية أعطت مرو 2000سنويا إلى غاية  25%

  هذه المنتجات.

  الخدمات المالية: ةثانيا: إتفاقي

وتوصــــــلت إلى إتفاقية ديســــــمبر  1997بدأت منظمة التجارة العالمية مفاوضــــــات الخدمات المالية في أفريل      
  .)OMC(لنفس السنة وهذا من أهم اإلنجازات التي حققتها 

  الخدمات المالية كما حدد في جولة األوروغواي على:ويشتمل قطاع 

  قطاع التأمين والخدمات المتعلقة به. أ/

  البنوك والخدمات المالية األخرى. ب/

  لقد وافقت الدول التي وقعت اإلتفاقية على حملة من اإللتزامات أهمها:

تتعامل  والشـــركات األجنبية التيتزاوج الشـــركات الوطنية واألجنبية من خالل فتح األســـواق الوطنية للبنوك  -
  باألوراق المالية لتعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الوطنية.

فتح المجال للشــــــركات المالية وشــــــركات التأمين في دولة معنية لتصــــــدير خدماتها إلى عمالئها في الدول  -
  األخرى.

  المضنية. إفساح الطريق للشركات والمؤسسات المشتركة بمزاولة نشاطاتها في الدول -

                                                 

  .187، 180محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  1
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اإلتفاقية المجال أمام العالم الخارجي للدخول في األسواق الدولية لإلستفادة من التدفقات الرأسمالية هذه فتحت 
  .ةالتي تتجه إليها، وباإلستفادة من التكنولوجيا المتطورة من خالل تحرير التجار 

  تسوية المنازعات ثالثا:

وجهــاز حــل المنــازعـات يؤدي عملــه بكفــاءة من خالل حــل المنــازعــات منـذ إنشــــــــــــــاء منظمــة التجــارة العــالميـة      
التجارية بين الدول األعضــــاء مع اإلشــــارة إلى الدور الذي أســــهمت به األجهزة األخرى في تفادي حدوث نزاعات 

  1 .بين األعضاء، ومما ال شك أن الخبرة التي أكتسبها الجهاز ستعزز من فعاليته ومصداقيته

  مزايا تفضيلية للدول النامية ءرابعا: إعطا

مصــــــــــمم لزيادة قدرتها على توســــــــــيع  دودة الدخل،ذ برنامج مســــــــــاعدة للدول النامية محوذلك عن طريق تنفي     
تجارتها الدولية، وفي هذا الســـــياق قررت دول اإلتحاد األوروبي عدم فرض رســـــوم جمركية على صــــــادرات الدول 

تســــــــهيل دخول صــــــــادرات الدول النامية من إفريقيا وتحديد برنامج  )أ.م.و( النامية محدودة الدخل وقررت أيضــــــــا
  النظام التفضيلي المهم الذي يعطي الدول النامية محدودة الدخل مزايا تفضيلية.

الشـــــكل بتعهدت بها ســـــنة من إنشـــــاء المنظمة العالمية للتجارة إال أنها لم تنفذ القرارات التي  15بعد مرور 
ذه القرارات ال يخدم مصــــالح الدول المتقدمة، وهذا ال ينفي أن المنظمة قد منحت الدول المنتظر منها ألن تنفيذ ه

  النامية بعض المزايا أهمها:

  الحصول على فترات سماح أطول من تلك الممنوحة للدول المتقدمة.-

  الحصول على موارد مالية من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج اإلصالح اإلقتصادي.-

  2.عمن إجمالية قيمة السل %100من إلتزامات تخفيض الدعم الداخلي إظذ لم تتجاوز نسبة الدعم إعفاءها -

                                                 

  .20، 19 ، ص2002 جامعة األغواط، ،01النامية، مجلة الباحث، العدد محمد قويدري، انعكاسات التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان  1
صادية، مصر)، أطروحة دكتوراه في العلوم االقت–، المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية، دراسة حالة (الجزائر سانايات اهللا مولح 2

  .85، ص 2011، 2010الحاج لخضر، باتنة،  منشورة، جامعةغير  شعبة اقتصاد التنمية،
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  تأثير المنظمة العالمية للتجارة على إقتصاديات البلدان النامية المبحث الثالث:

دعو التجاري الذي ت رير اإلقتصـــادي واإلنفتاحتصـــاد العالمي من خالل ســـياســـات التحإن اإلندماج في اإلق
إليه المنظمة العالمية للتجارة مما يترتب عنه العديد من األثار واإلنعكاســـات التي تنعكس على اإلقتصـــاد العالمي 
بصــفة خاصــة والعالم بوجه عام ســوف يحقق إلى حدد بعدة مكاســب اإلصــالحات التي تم اإلتفاق عليه في جولة 

اد واإلتح واليابان-أ-م-صــــــير تتركز على الدولة المتقدمة وخاصــــــة واألورغواي إال أن المكاســــــب على المدى الق
  متباينة تراوحت األراء بين إيجابيتها وسلبياتها.ا تستعمل كثير من الدول النامية آثار األوروبي بينم

  اإليجابية للمنظمة راألول: األثاالمطلب 

  مية في انلقاط التالية:لناالدول ايمكن تلخيص اآلثار اإليجابية للمنظمة العالمية للتجارة على 

ية الحواجز الجمرك نظرا لتخفيضانعكاس االنتعاش االقتصـــــــــــــادي للدول المتقدمة على الدول النامية  .1
، وهذا يؤدي إلى انعاش حركة وحجم يوغير الجمركية التي تؤدي إلى زيادة حجم حركة التبادل الدول

تشـــــير  فالتقديرات ،منتجاتها المتقدمة التي تعاني من كســـــاداإلنتاج القومي لدول العالم، ومنها الدول 
مليار دوالر نتيجة زيادة حركة التجارة  300إلى أن زيادة الناتج القومي العالمي لتصــــــــــــل إلى حوالي 

الدولية من خالل تنفيذ اإلتفاقيات، أما الدول النامية، فكلما زادت معدالت النمو في الدول الصــناعية 
 على صادرات البلدان النامية. يزيد مستوى الطلب

زيـادة إمكـانية نفاذ صــــــــــــــادرات الدول النامية إلى أســــــــــــــواق الدول المتقدمة من خالل اإلجراءات التي  .2
ي لصــــــــادرات الدول النامية من الســــــــلع الت التي تتيح لها إمكانية أكبر نســــــــبياخرجت بها اإلتفاقيات و 

التدريجي اء مة تدريجيا مثل اإللغدقالصناعية المت ولدتتمتع فيها بمزايا نسـبية في النفاذ إلى أسواق ال
منتجيها الزراعيين المحليين واإللغاء التدريجي لحصــــــــــــــص الي قدم من الدول الصــــــــــــــناعية لمللدعم ا

ول المتقدمة على الرغم من تخفيض دنســــــــــــــوجـات والمالبس الجاهزة، ولكن نجد أن اللموارداتهـا من ا
إال أنهــا زادت في اســــــــــــــتخــدام الحواجز غير  ،اتالغــفــاقيــات القيود الجمركيــة على وارداتهــا طبقــا الت

التعريفية ومنها :التقييد االختياري للصــــــــــادرات وٕاجراءات اإلغراق والرســــــــــوم المكافئة مما ســــــــــينعكس 
 بالسلب على الدول النامية.

وقد حصـــلت الدول النامية على التزام من طرف الدول المتقدمة الصـــناعية بالســـعي نحو التحرير التدريجي 
ســنوات)، مما يمكن الدول النامية من النفاذ إلى أســواق  10-6بإلغاء حصــص التصــدير خالل فترة تترواح بين (

  الدول المتقدمة.
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  : ةالناميانتعاش بعض القطاعات اإلنتاجية في الدول .3

  نجد أهمها: 

إن تخفيض الرســـــوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من الســـــلع األســـــاســـــية يؤدي إلى تخفيض  -
تكاليف اإلنتاج المحلي، وتخفيض معدالت التضــخم، ومن ثم اســتقرار المســتوى العام لألســعار إضــافة 

 إلى زيادة اإلنتاج في الدول.

المزارعين في الدول الصــــــــــناعية يؤدي إلى ارتفاع األســــــــــعار، وهذا ما إن إلغاء الدعم المقدم للمنتجين  -
مما ينعكش بعض المنتجات الزراعية: الحبوب،  ،يحفز الدول النامية على زيادة إنتاجها الزراعي محليا

 اللحوم، ومنتجات األلياف.

 جاالتم يإن تحرير تجـارة الخـدمـات يمكن الـدول النـاميـة من الحصــــــــــــــول على التكنولوجيـا الحـديثـة ف -
ممــا يســــــــــــــهــل انتقــال التكنولوجيــا إلى الــدول  ،عــديــدة نظرا النخفــاض تكلفــة العمــالــة لــدى الــدول النــاميــة

 المتقدمة.

نافســـــة بين دول العالم مما يســـــتدعي ضـــــرورة لمالغات ســـــوف تؤدي إلى زيادة اان اتفاقية  كال شـــــمما  .4
زيادة الكفاءة اإلنتاجية في اداء المشــــروعات في الدول النامية حتى تســــتطيع الحفاظ على ســــوقها المحلي، 
والحصــــــــول على حصــــــــة من األســــــــواق الخارجية، مما يحتم على الدول النامية تكييف اقتصــــــــادياتها وفقا 

ديد، وأمامها إجراءات وتدابير البد من إتخاذها حتى تكون وحداتها لتوجهات النظام االقتصادي العالمي الج
ف نظمــة العــالميــة للتجــارة يختللمكفــاءة وقــدرة على التنــافس، ومن هنــا يتضــــــــــــــح أن تــأثير ا أكثراإلنتــاجيــة 

  باختالف مستويات التنمية.

  يةالمطلب الثاني: اآلثار السلبية للمنظمة على الدول النام

  اآلثار السلبية للمنظمة في النقاط التالية:يمكن إبراز      

إن اإللغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصـــــناعية المتدقمة ســــــوف يؤدي إلى  .1
انهيار أســــعار المواد األولية التي تصــــدرها الدول النامية مقارنة مع االرتفاع المســــتمر ألســــعار الســــلع 

ارتفاع و  التجاري،يزان مدفوعاتها وميزانها مما يؤدي إلى عجز كبير في م ،المصــــــــنعة التي تســــــــتوردها
 معدالت التضخم.

ة نســــــــبية تي تتمتع فيها بميز لمنتجات الول النامية من ادتفرض االتفاقية قيودا على صــــــــادرات بعض ال .2
واضـــــــــــحة، وهذا يعمل على الحد من زيادة صـــــــــــادراتها بمعدالت عالية مثل: القيود المفروضـــــــــــة على 

 صادرات المالبس والمنسوجات.
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 ،وازنة العامة أو زيادة الضــرائبلمإن اإلنخفاض التدريجي في الرســوم الجمركية يؤدي إلى العجز في ا .3
 1مما يؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج.

  قب الي المنظمة العالمية للتجارةالمبحث الرابع: انضمام الجزائر المرت

ان تنضــم لهذه المنظمة العالمية التي اصـــبحت ضـــرورة حتمية ال مفر منها  قررت الجزائر كباقي دول العالم     
لحاصـلة والنهوض باقتصـادها الوطني وكان اول طلب تقدمت به لالنضمام في جوان لمواكبة التطورات العالمية ا

واالنظمة  نوطول هذه الفترة ســــــــــــبببه القواني منظمة،لالتفاقة العامة للتعريفة الجمركية قبل ان تتحول الي  1987
  .مع المطبقةالجزائرية التي تعدل لتتماشي 

    ودوافع االنضمام الي المنظمة العالمية للتجارة  باالول: اسباالمطلب  

د ان من تفاديها خاصة بع جدوىاال بعد ان تاكدت ان ال  ،لم تبدي الجزائر نيتها في االنضمام الي المنظمة     
الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية وهو  ،شـــــرعت في االصـــــالحات االقتصـــــادية واالنتقال الي اقتصـــــاد الســـــوق

  شرط اساسي من شروط االنضمام. ومن اهم ما جعلها تفكر في االنضمام مايلي: 

  االقتصاد الوطني:  إنعاش-1-

عريفة خاصـــة بعد ربط الت ،التجارية وقيمة المبادالتمع انضـــمام الي المنظمة العالمية للتجارة ســـيرتفع حجم      
دة في الواردات من الدول مما ينتج زيا ،واالمتناع عن اســـــــــتعمال القيود الكمية ،حد وأقصـــــــــىالجمركية عند ادني 

لتالي زيادة المنافســـــــــة التي يمكن ان تســـــــــتغلها باحتكاك المنتجات المحلية مع المنتجات االجنبية وبا ،االعضـــــــــاء
عن طريق الجودة في المنتجات والتحســــين المســــتمر للبقاء في  ،اقتصــــادها الوطني إلنعاشالجزائر كاداة ضــــغط 

  السوق لبعث االقصاد الوطني.

  وتشجيع االستثمارات: تحفيز-2-

ي اواخر التي انطلقت ف ،زائراالقتصــــادية في الجان تحفيز االســــتثمارات وتشــــجيعها مرتبط بنجاح االصــــالحات  
من خالل  ،الثمانينات وهذا االنضـمام سـيفتح لها المجال ويمنحها فرصـة اكبرلجلب االستثمارات االجنبية المباشرة

  في مجال التجارة.استفادتها من االتفاقية الخاصة باالستثمارات 

  التجارة الدولية:  مسايرة-3-

من  أكثرقدم الذي ي ،قطاع المحروقات علىبسـبب اعتماده  وذلك ،الجزائري بالتبعية للخارجيتميز االقتصـاد      
لفة احتياجاتها المخت على لذا فان لجوء الجزائر الي االســــواق العالمية للحصــــول ،من الصــــادرات الجزائرية 95%

المنظمة العالمية للتجارة ال يســــــــــــــمح لها باالســــــــــــــتفادة من الفرص التي تقدمها هذه االخيرة من المواد  إطارخارج 

                                                 

ص ص  ،2013الجزائر، والتوزيع،، شركة دار االمة للطباعة والنشر اقتصاديات الدول النامية على وأثرها OMC الي  GATTسامية فلياشي، االنتقال من 1
 .148، 147، 146 ص
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القتصاد لعب دور فعال في اوالتجارة الخارجية ت ،الغذائية. ومن جهة اخري فاعتبار الجزائر مستورد صافي للغذاء
طورات ارادت ان تساير الت الدولية إذاصـادية فال يمكن للجزائر ان تكون بعيدة عن سـاحة العالقات االقت ،الوطني
  الحديثة.

   التي تمنح للدول النامية االعضاء بالمنظمة:من المزايا  االستفادة-4-

ان لمزايا التي تمنحها المنظمة العالمية للتجارة للدول االعضـــاء بها تعتبر بمثابة دوافع ومحفزات لالنضــــمام      
تســعي لالســتفادة من هذه المزايا بصــفتها عضــوة من جهة وكدولة نامية من جهة اليها. والجزار كغيرها من الدول 

  اخري.

  وحسب وزير التجارة ان انظمام الجزائر الي هذه المنظمة قد يمنحها عدة مزايا نذكر منها:      

منها قطاع الفالحة والذي تصل  قطاعات:والتي تمس عدة  من االعفاءات الخاصةة بالدول النامية الستفادةا-ا-
  سنوات. 10فيه مدة االعفاء الي 

  سنوات. 8صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل الي مواصلة دعم  يمكن-ب-

النتاج بعض الســلع من طرف مؤســســات اجنبية لمدة  ،فرض شــرط اســتعمال نســبة من الســلع المحلية يمكن-ج-
  سنوات. 8تصل الي 

  الشمولي للمنظمة العالمية للتجارة:  البعد-5-

شـــــمل بل ســـــت ،الدول االعضـــــاء بالمنظمة فقط علىليســـــت مقتصـــــرة  ،ان اثار النظام الجديد للتجارة العالمية     
انضمت  2002نهاية  وحتىجميع دول العالم يجابا وسلبا بدرجات مختلفة.ومنذ ظهور المنظمة الي حيز الوجود 

   40باالضافة الي ان هناك  ،دولة جديدة تريد االنضمام اليها من بينها الجزائر 28د وتوج ،دولة جديدة اليها 15

  1ضاء في المنظمة.عدولة افريقية عضوة في المنظمة. وتجدر االشارة الي ان اغلبية الدول النامية هي ا

  المطلب الثاني: المراحل المتبعة من اجل االنضمام الي المنظمة العالمية للتجارة 

مرت الجزائر منذ تقديمها الول طلب انضـــمام ال االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ســـابقا قبل ان      
ا ، كما تلقت طيلة مسار المفاوضات التي تحركت فعليتتحول الي الحقا الي المنظمة العالمية للتجارة بعدة مراحل

ويمكن تلخيص المراحل المتبعة  العشـــرية الســـوداء،عدما توقفت خالل تســـاؤل ب 1200ما يقرب  2001في ســـنة 
  من طرف الجزائر بهدف االنضمام الي المنظمة العالمية للتجارة كما يلي: 

 

                                                 

 ،2004، 3 دالشلف، العدالجزائر الي المنظمة العالمية للتجارة: االهداف والعراقيل، مجلة الباحث، جامعة حسيبة بن بوعلي،  عدون، انضمامناصر دادي  1
  .72 ،71 ،70ص ص ص 
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  تقديم طلب االنضمام: 1996-1987االولي  المرحلة-1-

التجارة و بـدات هـذه المرحلة عندما قدمت الجزائر طلب االنضــــــــــــــمام الي االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية      
النضــــمام الي ان ا االنضــــمام، حيثئر لم ترفقه بتقديم طلب تحويلها الي منظمة التجارة العالمية، ولكن الجزا قبل

جارة الرغم من ان اصــــــالح الت علىهذه االتفاقية لم يعد يشــــــكل االولوية بالنســــــبة للحكومات المتعاقدة انذاك.وهذا 
 1986جانب كبير من االصالحات المعتمدة في تلك الفترة. فاصالحات فيفري احتل-الدولياالندماج –الخارجية 
  كانت تبحث عن اندماج نشيط في االقتصاد الدولي من خالل تعزيز وتنويع الصادرات.  1987وجويلية 

ان الهدف الذي كانت تســـــــعي اليه الجزائر من خالل ايداع ملف طلب االنضـــــــمام الي االتفاقية العامة للتعريفات 
لجمركية والتجارة هو تســــــريع عملية االصــــــالح بفتح المنافســــــة في الســــــوق الجزائرية والحد من امكانيات التدخل ا

  .اساس القواعد علىمباشرة في االقتصاد لصالح التدخل 

  الثانية: تقديم مذكرة االنضمام: المرحلة-2-

بعـد ظهور المنظمة العالمية للتجارة الي حيز الوجود تم تحويل ملف انضــــــــــــــمام الجزائر من االتفاقية العامة      
وقامت الســــــــــــلطات المعنية بتقديم مذكرة  ،1995الي المنظمة العالمية للتجارة ســــــــــــنةللتعريفات الجمركية والتجارة 

 على من طرف سكريتارية المنظمة هذه المذكرة، وقد تم توزيع 1996االنضمام فعليا الي هذه المنظمة في جوان 
وقد احتوت هذه المذكرة معلومات عن مختلف جوانب االقتصــــــــاد الوطني، والســــــــياســــــــة  االعضــــــــاء،جميع الدول 

  التجارية للبالد.

  ؟:-1996الثالثة: مرحلة المفاوضات  المرحلة-3-

ســـــــــــــوال من طرف  500تم طرح حوالي ، المذكرة حول التجارة الخارجيةبعد قبول طلب االنضـــــــــــــمام وتقديم      
تمت صــــــــياغة مشــــــــاريع االجوبة وقدمت لمجلس الحكومة والذي صــــــــادق عليه في  أثرها علىالدول االعضــــــــاء 

 23و 22اسـاس االجوبة المقدمة تم عقد اول اجتماع لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر يومي  وعلى .1997
  .1998افريل 

وطلب من الجزائر تقديم عروض اولية حول التعريفة وتجارة لمرحلـة نـاضــــــــــــــجة، اعتبر فوج العمـل ان هـذه ا     
كما ان اخر اســـــــــــــتعراض من طرف فريق العمل  ،2006الخدمات. ويعود اخر تنقيح للمذكرة التجارية الي جوان 

  .2008لهذه المذكرة المنقحة يعود الي جانفي 
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  وصلت الجزائر في المفاوضات: اين-4-

وعليها القيام بنفس  ،2008انهت الجزائر مفاوضاتها مع البرازيل واالوروغواي وكوبا وفنزويال وسويسرا سنة      
الشــــــــــــــيء مع المجموعـة االوروبيـة وكنـدا ومـاليزيـا وتركيـا وجمهوريـة كوريـا واالكوادور والواليـات المتحـدة والنرويج 

  واستراليا واليابان.

  من اهم المجاالت التي احرزت الجزائر تقدما فيها مايلي: 

 الحد من الحواجز التقنية للتجارة. -

 الملكية الفكرية. -

 مكافحة االغراق.  -

 سياسات االسعار.  -

 سياسات التقييم الجمركي. -

 بعض االجراءات المتعلقة بالصحة والصحة النباتية. -

 السابقة، اشار االعضاء الي انه ال يزال هناك الكثير ما يتعين رغم التدابير التشريعية المتخذة في المجاالت     
  القيام به في المجاالت التالية: 

 دعم الصادرات. -

 للدولة،الشركات المملوكة  -

 سعر المحروقات. -

 1حقوق التسويق والتواجد التجاري. -

  المرتقب  النضمامالمطلب الثالث: وضعية االقتصاد الجزائري في ظل ا

  االقتصاد الجزائري عدة تغيرات خالل طول هذه الفترة نلخصها فما يلي:عرف      

  :1991-1989نحو التحرير واالنفتاح من  االتجاه-1-

أن  من الرغم فعلى .واالقتصــــــادية الســــــياســــــية اإلصــــــالحات لتنفيذ مهيأة الظروف كانت 1989 ســــــنة في     
 تقريب على عملت االقتصادي والنظام التشـريع مسـتوى على حاسـمة تغييرات أن إال ،رسـميا تبدأ لم تالمفاوضـا

                                                 

يا، جامعة عمار يقعياش قويدر، ابراهيمي عبد اهللا، اثار انضمام الجزائر الي المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم، مجلة اقتصاديات شمال افر  1
 .  64،  63،  62، ص ص ص 2010،  2ثليجي، االغوط، العدد
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وهدف  لالقتصــــاد، االســـاســـيالمنظم  المخطط يعد لم الفترة تلك ففي .GATT ب الخاص النموذج من الجزائر
   الي جعل الوساطة المالية 1990قانون النقد والقرض الصادر في 
  ومن اهم االجراءات المتخذة هي: ،وسيلة لتنشيط وتحديث االقتصاد

  االسعار: تحرير-ا-

 مدارة، والثاني تزال ال التي األسعار يخص األول :منفصالن نظامان ساد فقد األسعار يخص فيما      
 فهي المدارة األسعار فئات يخص فيما أما .الصناعية المنتجات أغلبية يشمل األخير هذا .الحرة األسعار يخص
 من .محددة بهوامش ولكن تحريرها تم وأســـعار محدد، ســـقف ذات وأخرى ،مضـــمونة فبعضـــها ،متجانســـة ليســـت

 تزال ال الواســــع االســــتهالك ذات المنتجات من ســــلســــلة أن حيث شــــامال، ليس األســــعار تحرير أن يظهر هنا
  .اإلداري للتحديد خاضعة

 ،"التعويضات صـندوق" خالل من تمول كانت التي اإلعانات على اإلبقاء فتم المسـتوردة، السـلع أسـعار أما     
 أدى المحررة األسعار نظام تطبيق فإن ذكره سـبق ما رغم لكن،" التعويضـية الضـريبة" بواسـطة بدوره يغذى الذي
 جوان بين% 76 من بأكثر الصـــناعية المنتجات أســـعار ارتفعت ،1991 ســـنة ففي .وعنيفة متتالية زيادات إلى

 بالســـعي األســـعار مســـتوى نمو تفســـير يمكن. و %39,4 لألســـعار اإلجمالي النمو بلغ ،1992 وجانفي 1991
 المؤسسات الحكومية. طرف من اإلنتاج تكاليف تدارك إلى
  التجارة الخارجية: تحرير-ب-

المؤسس في سنوات السبعينات هدفا للعديد من االجراءات الحقيقية لكن  كان احتكار الدولة للتجارة الخارجية     
الســـــتفاء  ،1990حيث كان يجب انتظار قانون النقد والقرض وقانون المالية التكميلي ســـــنةمن دون نجاح كبير. 

  التجارة الخارجية. علىالمظاهر االولي للرغبة الحقيقية اللغاء االحتكار 
وكذا  ،1990من قانون المالية التكميلي لســـــــنة  41التجارة الخارجية اقرته المادة  على ان بداية االنفتاح الحقيقي

والذي حدد طرق منح االعتماد لتجار الجملة وكذا  1990-8-20المؤرخ في  63منشــــــــور وزير االقتصــــــــاد رقم 
  ولقد منح هذا المنشور للمستثمرين  بهم،الحقوق والواجبات المتعلقة 
ي مجال امتيازا لحركة االســتيراد ف ،امتياز والمعتمدين من قبل قانون النقد والقرض علىوتجار الجملة الحاصــلين 

وتم اصـــــدار مرســـــوم يســـــمح الي متعامل حكومي او خاص  ،أكثرنشـــــاطهم التجاري شـــــريطة ان يكونو اثنين او 
  هو التوطين البنكي.شرط واحد حدده بنك الجزائر و  استيفاءبالدخول لسوق الواردات شريطة 

 االجنبي المباشر: االستثمار-ج-

 االجنبي المالاتي قانون النقد والقرض بمجموعة من العناصر المهمة ومن بينها: االنفتاح الواسع علي راس      
 ،وينص مضمون هذا القانون بالسماح لغير المقيمين باالستثمار المباشر في الجزائر ،وخاصة االستثمار المباشر

  وقد كرس مجموعة من المبادئ االساسية في مجال االستثمار نذكر منها: 
الة العراقيل واز  ،وعدم التفرقة بينه وبين القطاع العام الخاص،تشـــجيع االســـتثمار االجنبي وكذا القطاع  -

 امام االستثمار االجنبي خصوصا.
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يوم من  60ان ذلك يتم بعد أي  ،بعد تاشــيرة بنك الجزائر في مدة شــهرينحرية تحويل رؤؤس االموال  -
 تقديم الطلب الي بنك الجزائر.

فقد  .1990في هذه المرحلة تقرر التخلي عن التدرج في االصــالحات نظرا للنتيجة الســيئة للســداســي االول ســنة 
  وقد تم تاخير االصالحات المبرمجة والغاؤها. الفترة،ارادت الحكومة استغالل االوضاع الدولية السائدة في تلك 

  :1993الي  1992صرامة من  أكثرالي قوانين  العودة-2-

ل وتم حيث تمت مراجعتها ب ،بدات الســياســة المنتهجة في هذه الفترة باعادة النظر في االصــالحات الســابقة     
كلفـت بمتـابعـة التجـارة الخـارجية.حيث قامت  ،ولهـذا الغرض اعـدت هيئـة مكونـة من عـدة وزارات ،تجميـد معظمهـا

قد منحت فوفيما يخص البنك المركزي  ،بالغاء محاوالت تحرير التجارة الخارجية الموضـــــوعة ســـــابقا حكومة بلعيد
بعض الصــــــــالحيات الممنوحة له بموجب قانون النقد والقرض والمتمثلة في: منح االعتماد للمســــــــتثمرين االجانب 

  عمليات التجارة الخارجية. علىوللوكالء وتجار الجملة اضافة الي االشراف 
 علىول تحديد معايير للحصـــ علىتعمل الهيئة الســـابقة الذكر بالتنســـيق هع النظام البنكي  ،اضـــافة الي ما ســـبق

  بيعة تمويلها. طفيما يخص  رأيهاالعمالت والقروض لالستراد.كما تقوم هذه الهيئة بدراسة كل عملية وتقوم بابداء 
مؤســـســـة بغرض الغاء صـــناديق المســـاهمة واعادة ومن جهة اخري تمت مراجعة النصـــوص المتعلقة باســـتقاللية ال

وتجدر االشــارة الي ان القانون يمنع خصــخصـة المؤســســات العمومية في  متجانسـة،بناء المؤسـســات حســب فروع 
  .%49حين ان الشركات االخري ال يمكن ان يتجاوز راس المال الخاص فيها الوطني او االجنبي 

   :1994ابتداءا من بقوة الي التحرير واالنفتاح  الرجوع-ا-

  مرت الجزائر بعدة تغيرات في هذه المرحلة:      

 عودة الجزائر الي برنامج التعديل الهيكلي:   -1

  باختالالت التوازنات الداخلية والخارجية. ، تميزللغايةوصل اقتصاد الجزائر الي مرحلة متدهورة      

ثم  1993دوالر للبرميل ســـنة  17.8الي  1990دوالر للبرميل ســـنة 24,3النفط من  فاالنخفاض الجديد الســـعار
التوازنات االقتصــادية الكلية المحققة ســابقا من خالل ســياســات  علىبشــدة  أثر ،1994دوالر للبرميل ســنة 16,3
  وكشف مدي تاثر االقتصاد الجزائري بتقلبات االسعار الدولية للنفط. ،تقشفية

كنسبة  %66,4وانتقلت خدمة الدين من  ،1993من الناتج المحلي الخام سنة  %63-لميزانية بلغ رصـيد ا     
  .1993سنة  %86الي  1990من صادرات السلع والخدمات سنة
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هذه الظروف والمتمثلة في العجز ادت الي اللجوء الي المؤســـــــــــســـــــــــات الدولية من اجل اعادة جدولة الديون.     
  حيث قامت الجزائر بتوقيع اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي: 

  ∗برنامج التثبيت االقتصادي. وهو 1995الي مارس  1994افريل  االول: مناالتفاق 

  •وهو برنامج التعديل الهيكلي. 1998افريل  01الي  1995مارس  31االتفاق الثاني: من 

 :2002وضعية االقتصاد الجزائري عند تقديم النسخة الثانية من مذكرة االنضمام   -2

ســـــنوات من اول مذكرة ســـــنة  6ت كانت قد مر  ،2002عند تقديم الجزائر النســـــخة الثانية لمذكرة االنضـــــمام      
العملة  تراكم االحتياطات منقد شهدت تحسنا ملحوظا. كما تزايد للجزائر فوفيما يخص الوضعية المالية  .1996

التحاد الجزائر بتوقيع اتفاق شــراكة مع ا حيث قامت ،الصـعبة وبدات الجزائر في السـداد المسـبق لديونها الخارجية
  1.الطرفين المتعاقدينبين  2015انشاء منطقة حرة ابتداءا من  علىوالذي نص  ،2002االوروبي سنة

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 

  ∗   هو مجموعة من اإلجراءات المتخذة بقصد تحسين أداء النشاط االقتصادي وتقليص الطلب االجمالي.
االقتصادية ضمن البرنامج المسطر من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  هو مجموعة من السياسات االقتصادية التي تهدف إلى االصالحات  •

  الخارجي على الحد من الطلب االجتماعي بتقليص الواردات ورفع األسعار لتقليص العجز السياسات وتقوم هذه
يل مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير: فرع التحل ،المنظومة المصرفية علىتاثير انضمام الجزائر الي المنظمة العالمية للتجارة  ،خزندار وردة 1

 .43-36ص ص ص  ،2012-2011 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،غير منشورة ،واالستشراف االقتصادي
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  خالصة الفصل:

يتبين من خالل هذا الفصل أن قيام المنظمة العالمية للتجارة قد غّير مالمح االقتصاد العالمي من خالل ربط      
عالقات ومصالح تجارية متشابكة بين عدد من البلدان، ومع ميالد هذه المنظمة اكتملت مؤسسات النظام 

من إنشاء المنظمة هو تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات  والغاية األساسية االقتصادي العالمي الجديد.
ل المناسب الذي تتم فيه المفاوضات بين الدو  واإلطاروالذي يعتبر القاعدة االساسية التي تقوم عليها المنظمة 

  الكتساب العضوية فيها.

م اقتصادها هو من اه علىوالجزائر من بين الدول الساعية لالنضمام غير ان التخوف من االثار المتوقعة      
لنتائج التي اهم ا أحدوتعتبر االتفاقية العامة لتجارة الخدمات  االنضمام.االسباب التي جعلتها لم تحقق بعد هذا 

عالمي قتصاد المن ضمنها ونظرا الهميتها في االوالمصرفية  والخدمات الماليةاسفرت عنها جولة االوروجواي، 
  الموالي.سوف نتطرق لها في الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

إطار خدمات القطاع المصرفي في 

  .المنظمة العالمية للتجارة
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  تمهيد:

شـــهد العالم في العقد األخير من القرن العشـــرين تحوال جذريا في الســـياســـة االقتصـــادية الدولية نحو الليبرالية      

قطاع و  تدفق عناصـــــــره وعوامله. التي تعمل علي توحيد االقتصـــــــاد العالمي وٕازالة العوائق التي تحول دون  حرية

عن هذه التحوالت، حيث تعتبر التجارة في الخدمات احد الموضــــــــــــــوعات الجديدة ى تجـارة الخـدمـات ليس في منـأ

، حيث دارت المناقشــــــــــــــات حول تحرير التجارة الخارجية في قطاع الخدمات لتي تطرقـت إليها جولة االوروجوايا

 مرأالتالي أضحي التعاون في مجال الخدمات وخاصة المصرفية منها لكونه أسـرع القطاعات االقتصادية نموا وب

تفرضـــــــه الظروف الراهنة ، ومنه ظهرت االتفاقية العامة لتجارة الخدمات وهي الوحيدة التي تغطي التجارة الدولية 

 يفي الخدمات وشــملت عدة أنواع من الخدمات وعلي رأســها الخدمات المصــرفية، مما أدي بالمصــارف للتوجه إل

  التحرير المصرفي، حيث يعد هذا األخير احد معالم النظام المالي الجديد والبارز في أواخر القرن العشرين.

يحقق مكاســــــب كبيرة للعديد من دول  أنمن شــــــانه  أمرمســــــتوي العالم  علىتحرير الخدمات المصــــــرفية  إن     

  : إليل ، ومن هذا المنطلق قمنا بتقسيم هذا الفصوجيا المصرفية الحديثة والمتطورةالعالم ومن ضمنها: نقل التكنول

  .تجارة الخدمات المصرفية إلىمدخل  : األولالمبحث -  

  .االتفاقية العامة لتجارة الخدمات : الثانيالمبحث -  

 .االتجاهات المصرفية الحديثة : الثالثالمبحث -  
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  المنظمة العالمية للتجارة إطارالفصل الثاني: خدمات القطاع المصرفي في 

  تمهيد:

ي ، وخاصــــــــــة المالي و الذلهذا القطاعاهتمام المنظمة العالمية للتجارة بقطاع الخدمات يعود للوزن الكبير  إن     

الخري. اســــــاس و محرك االقتصــــــاد لما يحققه من عمليات التمويل والرتباطه الوثيق مع جميع القطاعات يعتبر أ

ت الخــدمــا أهمهــاتجــارة الخــدمــات هي الوحيــدة التي تغطي التجــارة الــدوليــة في الخــدمــات ومن ل واالتفــاقيــة العــامــة

  رأسها.على  والخدمات المصرفيةالمالية 

  إلى تجارة الخدمات المصرفية مدخل األول: المبحث 

بير كمام تولي اهت أصـــــــــــبحتبالغة خاصـــــــــــة في المجتمعات الحديثة التي  أهميةتعتبر تجارة الخدمات ذات      

  للخدمة.

  عموميات حول الخدمات  األول:المطلب 

  تعريف الخدمات  األول:الفرع 

  منها:يوجد عدة تعريفات للخدمات نذكر      

وهذه  آخر،طرف  إلىيقدم من طرف  أو أداء أو أنشــــــــطةعبارة عن تصــــــــرفات  أنهاتعريف الخدمات على  – 1

غير مرتبط  ، كما أن تقديم الخدمة قد يكون مرتبطا أوشيءيترتب عليها نقل ملكية أي  والملموسة غير  األنشطة

  1ملموس. ماديبمنتج 

في  وٕانما تقدماالقتصـــادية غير مجســــدة في صـــورة ســــلعة مادية  األنشـــطةتلك  الخدمات بأنها:تعريف  يمكن- 2

  2.... الخ.وبنوك وشركات التامينالخدمات المالية من مصاريف  :صورة نشاط مفيد لمن يطلبه مثل

غير و تعرف الخدمات حسب صندوق النقد الدولي بأنها المعامالت االقتصادية الدولية التي تتم بين المقيمين  ـــــ3

يشــــــــــــــمل تعبير الخدمات على جميع الخدمات في كل القطاعات الل فترة زمنية محددة عادة ســــــــــــــنة و خ المقيمين

 ب ما ورد في الوثيقة الختامية لجولةهذا حســـممارســـة الســـلطة الحكومية و  إطارباســـتثناء الخدمات التي تورد في 

  3األوروغواي.

                                                           

  .38، صمصر ،1999والنشر،البيان للطباعة  المصرفية،، تسويق الخدمات الحداد عوض بدير 1
  .193، ص سابق العالمية، مرجعمنظمة التجارة  آلياتالجات و  الحميد،عبد المطلب عبد 2
، 2000أداء الخدمات المصرفية)، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، رفع كفاءة  في (الجاتس الدولية،دور اتفاقية تحرير تجارة الخدمات  مراد،سامي احمد 3

  .52ص 



 القطاع المصرفي في إطار المنظمة العالمية للتجارة خدمات                      الثاني:الفصل 

 

 

41 

  خصائص الخدمات  :الفرع الثاني

  يلي:الخدمات نذكر منها ما  وتعكس طبيعةف هناك العديد من الخصائص التي تص     

  ملموسة:الالخدمات غير / 1

أو جهود ال يمكن لمسها أو إدراكها  أنشطة أوالخدمات تكون غالبا غير ملموسة لكونها عبارة عن تصرفات      

  أو فصلها قبل شرائها وال تتضمن الخدمة نقل او تحويل الملكية.

  :قابلة للتخزينالغير  /2

قلة في مجال فالطاقة غير المســــــــت ،نفس اللحظة التي يتقدم فيها العميل لطالبها وتســـــــتهلك فيفالخدمة تنتج      

  خر.آليمكن تحويلها من وقت  وبالتالي الالخدمات ال يمكن تخزينها في مجال الخدمات ال يمكن تخزينها 

  لالنفصال:غير قابلة / 3

فالشـــخص مقدم الخدمة ينتج ويوزع الخدمة في نفس  .الخدمات ال يمكن فصـــلها عن الشـــخص مقدم الخدمة     

  للمريض.ال يمكن فصل الطبيب عن الخدمة التي يقدمها  إذ ،الوقت

  نمطية:ال الخدمات غير/ 4

 وذلك بســــــــــببنمطية في جودة الخدمة اليمكن ضــــــــــمان  ولذلك الالجودة بمرور الوقت  الخدمات تختلف في     

  1اعتماد الخدمة على مقدمها وكذلك اشتراك الشخص متلقي الخدمة من خالل تشخيص احتياجاته.

  تصنيف الخدمات :الثالثالفرع 

  :المعايير الذكر أهمهاتصنيف الخدمات على أساس مجموعة من 

  :وفقا لمعيار نوع الخدمةـ 1

  .والتامينخدمات البنوك  مثل: اإلنتاجوهي الخدمات المرتبطة بوظائف  إنتاجية:أ/ خدمات 

  التخزين .... الخ  النقل،خدمات  مثل: توزيعية:خدمات ب/

 .وغيرهاالخدمات المنزلية  :مثلشخصية: خدمات  جـ/

  

                                                           

  .49،50ص  سابق،مرجع  المصرفية،تسويق الخدمات  الحداد،عوض بدير 1
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  التكنولوجي:ـ وفقا لمعيار المحتوى 2

  : خدمات قائمة على المعرفة/أ

اعد و مبنية على قو فنية  على أســــــــــــــسالتكنولوجيـة فهي تعتمـد  وخـدمـات المعلومـاتالبنكيـة  الخـدمـات مثـل:     

  بشري.س مال معلوماتية و رأ

  : مثل خدمات النقل و التوزيع والخدمات التأجيرية .خدمات ثانويةب/

  االستهالك:وفقا لمعيار حداثة ـ 3

  وهي: أنواع 3 إلىتصنف الخدمات وفق هذا المعيار      

أوقات و الذي يحدث في متوســــــــط دخل الفرد  التي تزداد اســــــــتعمالها نظرا لتغييروهي الخدمات  حديثة:خدمات  أ/

  .فراغه

العمليات  ثل:مالحضــــاري  ومســــتوى النمو: وهي الخدمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتصــــنيع خدمات تكميليةب/

  المالية.البنكية و 

ــــــــــ/  محلها،ى أخر خدمات  بإحاللهي الخدمات التي فقدت أهميتها نســـبيا مع مرور الوقت  القديمة:الخدمات  جـ

  1المنزلية.الخدمات  مثل:

  ات.الخدمأمام تصنيفات أخرى لهذه  أنفسنانجد  فإنناالخدمات في التجارة الدولية  إلىانتقلنا  إذاأما      

  :ومنعزلةـ خدمات منفصلة 1

، و يضـــــل كل من طالب الخدمة بين دول العالمرض و انتقال عا إلىالخدمية التي ال تحتاج  األنشـــــطةهي       

  .النقل: خدمات التي يعمل بها مثلالمورد و المستهلك داخل الدولة 

  :خدمات متمركزة في موقع طالبها ـ2

يجب وجود عارض الخدمة في  وبالتالي هناوهي الخدمات التي تســــــــــــــتلزم انتقال عارض هذه الخدمات فقط      

  .والتأمينالمصرفية  : الخدماتالخدمات ومن أمثلةالمكان الجغرافي الذي تطلب فيه 

  

  

                                                           

  36ـ  30 ، ص2005،ن، عماوالتوزيعفي تسويق الخدمات المتخصصة، منهج تطبيقي، الوراق للنشر أبو نبعة، دراسات  عبد العزيز1
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  :خدمات متركزة في موقع عارضهاـ 3

لده لمن يطالبها داخل ب فعارض الخدمة يقدمها فقط،انتقال طالب هذه الخدمة  إلىهي الخدمات التي تحتاج      

  ..... الخ، التعليمالطبيةهذه الخدمات  ومن أمثلة

  المنفصلة:خدمات غير المنعزلة أو ـ 4

 م الخـدمةوتقـديبلـد آخر للعمـل فيـه  والمنتجين منوهي الخـدمـات التي تتطلـب انتقـال كـل من المســــــــــــــتهلكين      

  1إليه.

  : دور وأهمية الخدمات المصرفية في العصر الحديث انيالمطلب الث

يتأكد دور الجهاز المصــــــرفي من خالل ما يقدمه من خدمات أصــــــبحت من أهم دعائم التنمية االقتصــــــادية      

 لطلب على الخدمات النظام المصـــرفي،وبدونها ال يســتطيع أي اقتصـــاد معاصــر أن يؤدي وظيفته، ونظرا لكون ا

كلما اتســـــــعت حدود التنمية زادت لحاجة إلى  طلبا مشـــــــتقا من حاجة التنمية االقتصـــــــادية، فبذلك يمكن القول إنه

  وجود نظام مصرفي أكثر تطور وواسع خدمات.

 تدخلهالمالي، و ويقوم الجهاز المصـــرفي بوظيفة الوســــاطة المالية بين أصــــحاب العجز المالي وأصــــحاب الفائض 

في االقتصــــاد يجعل من التمويل عملية غير مباشــــرة. محققا من ذلك منافع على المســــتوى الكلي والجزئي، حيث 

  يشجع االستثمار ويعبئ االدخار.

وتظهر أهمية المصــارف في العصــر الحديث بأدائها ألرصــدة ضــخمة على المســتوى الوفرات المحققة من الحجم 

  الكبير وذلك لما يلي:

 بدون المصارف تكون المخاطرة أكبر القتصار المشاركة على مشروع واحد. -

إن وساطة المصارف تزيد من سيولة االقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائدا، مما يقلل الطلب على  -

  النقود 

 اطرة.ا من المختشجيع األسواق األولية التي تستمر وتصدر األصول المالية التي يحجم عنها األفراد خوف -

يتضـح من خالل أهمية ودور الجهاز المصـرفي أن للخدمات المصـرفية أهمية متزايدة في االقتصاد العالمي      

وذلك كنتيجة متوقعة وطبيعة للتطور الحاصـــل على خصـــائص النشـــاط االقتصـــادي الدولي وبالتالي فهي تســـاهم 

 والتأمين. وتنمية موارد المصـرف وتوظيفاته وامتصاص أيةفي تعبئة الموارد المالية عن طريق الجهاز المصـرفي 

فوائض في دخول األفراد، وتوجيهها نحو التنمية نحو التنمية االقتصــــــادية من خالل مســــــاهمة المصــــــرف بطريقة 

  عدة مشاريع.

                                                           

   25-18ص ، 2002تحرير التجارة في الخدمات المالية، دار النهضة العربية، مصر، و ومنظمة التجارة العالمية  لجاتصفوت عبد السالم عوض اهللا، ا1
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يئة بإن الخـدمـات المصــــــــــــــرفية واحدة من بين تلك المجاالت المهمة والكبيرة التي أفرزتها ظروف التنافس وال     

  1االقتصادية وتعاظم الموارد المالية والسعي للحفاظ عليها.

  تحديد الخدمات المصرفية : لثالثاالمطلب 

يقية العامة التســــو  االســــتراتيجيةالمعتمد عليها لوضـــع  األســــاســــيةالخدمات المصـــرفية أحد أهم الركائز  تعتبر     

ا المصارف هبنتت والمتطورة التيجيا الحديثة التكنولو  والتغير بفضلمجال كبير من التطور  عرفت للمصارف، وقد

  المزايا.من  وأكسبتها العديدلها  والتي أضافت

  وخصائصهامفهوم الخدمات المصرفية  األول:الفرع 

  مفهوم الخدمات المصرفية: /1

المالية و ل الخدمات المصرفية يرا عن مفهوم الخدمات عامة، وتمثمفهوم الخدمات المصرفية ال يختلف كث إن     

هي: و  األســــاســــية للمصــــارفالخدمات بالوظائف  وترتبط هذه لعمالئهاالخدمات التي تقدمها المصــــارف  مجموعة

 الخدمات المصـــــرفية إلىمن يقســـــمها  وهناكفالخدمات المصـــــرفية عديدة  واالئتمان وخدمات االســـــتثمار، اإليداع

  2.المالية األوراقو  واالستثمار األموال بإدارةمتعلقة  وخدماتالمستحدثة  والخدمات المصرفيةالتقليدية 

رف ط إلىبنك لأنشطة أو أداء غير مادي يقدم من طرف ا عبارة عن بأنها:يمكن تعريف الخدمة المصـرفية      

 أما، حياناأليمكن امتالكها في بعض ما ، كإلشـــــــباع حاجاته ورغباته، فتعتبر في نظره مصـــــــدر آخر هو العميل

  3.ص سوقيةمن حص االستراتيجية وتحقيق أهدافهفي نظر البنك فهي مصدر ربح 

  :خصائص الخدمات المصرفية/ 2

 أنها إال، الخدمات عموما أنواعفي بعض الخصــــــــائص مع باقي  تشــــــــابههماالخدمات المصــــــــرفية رغم  إن      

  يلي: وتتمثل فيماخاصة بها  تتميز بمميزات

  

  

                                                           

يل النشاط االقتصادي دراسة حالة للجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في عنادية عبد الرحيم، تطور الخدمات المعرفية ودورها في تف 1

 .109-108، ص2010/2011، 3، جامعة الجزائر غير منشورةالعلوم االقتصادية، فرع: نقود وبنوك، 
  .104ص ، 1997مصر،  العربية،البنوك، دار الثقافة  إدارةزيد،  أبوالدسوقي حامد 2
ادية، دكتوراه العلوم في العلوم االقتصأطروحة  2008ـ  2005رفي في الجزائر خالل الفترة صتحرير تجارة الخدمات المالية على النشاط الم أثرهنية خليفة، 3

  19ص  ،2011/  2010 ، الجزائر،3الجزائر  غير منشورة، جامعة ،تخصص: التحليل االقتصادي
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  :أو تخزينهاأ/ ال يمكن صنع الخدمة مقدما 

 رظهي أنفالموظف يصـــــنع الخدمة بمجرد  ،طلب العميل وتخزينها لحينالخدمة مقدما  إنتاجمن المســـــتحيل      

بما  لخدمةإعداد االلحظات يتم  وفي نفسي تجهيز بقية عناصــــــر الخدمة لحظات قليلة يبدأ ف أمامه، وفيالعميل 

  يتناسب مع طلب العميل.

  الخدمة:عينات من  إنتاجب/ ال يمكن للموظف 

  ائها.شر العميل على جودتها قبال  وتفحصها واخذ موافقةالخدمات المصرفية  عينات من إنتاجال يمكن      

  :/الخدمات المصرفية غير قابلة لالستدعاء مرة ثانيةجـ

  .سوى االعتذار للعميل لكسب رضاهي ليس أمام البنك إذامها يعند تقد أخطاءفي حالة وجود عيوب أو       

  :ص قبل تقديمها للعميلالخدمات المصرفية غير قابلة للفح / جودةد

  .من سالمتها من العيوب قبل بيعها التأكدال يمكن  أي     

  :لخدمات البنكية شكال نمطيا ممددا إنتاجعملية  تأخذ ه/ ال

، و التي تختلف من عميل حيث درجة تفاعل طرفي العملية ألخرومن بنك  أخر إلىتختلف من موظف  إذا     

  1ألخر.

  الخدمات المصرفية  الثاني: أنواعالفرع 

  ذلك لخضوعها لعدة تطورات نتيجة استخدام الوسائل دمات المصرفية متعددة ومتنوعة و الخ أصبحت     

  :التاليالخدمات المصرفية على النحو  ويمكن تقسيمالتكنولوجية، 

  التقليديةأوال: الخدمات المصرفية 

ريق ط وذلك عنيدويا  األعمال، للقيام بهذه على العنصـــــــر البشـــــــري األولىهذه الخدمات تعتمد بالدرجة  إن     

ف ما المصــــــار  والتي تقدمهاهذه الخدمات  ومن أهمبالخدمات التقليدية  ولهذا تســــــمىاالتصــــــال مباشــــــرة بالعمالء 

  يلي:

  والجهات. األفراد واألموال بينقبول الودائع  -

                                                           

  .57/62، ص 2012، األردن، والتوزيعللنشر  إثراء، تسويق الخدمات المصرفية، وآخروناحمد محمود الزامل، احمد يوسف عريقات 1
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  التجارية. وتمويل العملياتبما فيها القروض االستهالكية  أشكالهبكافة  اإلقراض -

  . ةوالشيكات المصرفيات الحساب والخصم علىبطاقات االئتمان  ، بما فيهاوالتحويالتخدمات المدفوعات  -

هذا العميل  دائن إلىبناءا على طلب عميله  تعهد كتابي يرسله البنك :والمقصود بها خطابات الضمان إصدار -

  اللتزاماته.العميل  يضمن فيه تنفيذ

تعهد كتابي صــــــــــادر من المصــــــــــرف بناءا على طلب  باالعتماداتوالمقصــــــــــود : فتح االعتمادات المســــــــــتندية -

  .محدد ة أجلولغايحدود مبلغ معين قبول كمبياالت مسحوبة عليه في  أويتعهد فيه المصرف بدفع  المستورد،

  التالية: األدواتخالل  وذلك منالتجارة لحساب المؤسسة المالية أو للغير في السوق المالية  -

  األجنبي.النقد 

  والمصرفية بأنواعها.المشتقات المالية 

  للتحويل.المالية القابلة  ألوراق

  المساعدة. والخدمات المالية والوساطة الماليةتقديم االستشارات  -

  .األماناتحفظ و  اإليداعوخدمات النقدية  ومحافظة األوراقالنقدية  إدارةمثل  األموال،إدارة  -

  1النقد.السمسرة في  أعمال -

  الحديثةثانيا: الخدمات المصرفية 

ي ظل المنافســة بين مختلف المؤســســات ف وازدياد حدةلوجية التي يشــهدها العالم اليوم نتيجة للتطورات التكنو      

تطورة م أساليبجديدة و  أدواتاستحداث  إلى أدتهذه المنافسة  المصرفي. وخاصة القطاعالقطاعات االقتصادية 

  يلي:هذه الخدمات ما  أهم. ومن متطلبات العمالءئم واحتياجات و الخدمات المصرفية بما يتال ألداء

  Financial leasing :التمويليالتأجير /1

 منشـــــــــاةيمثل مصــــــــدرا تمويليا لل تأجيرأو التأجير للدفع الكامل وهو  ويطلق عليه كذلك بالتأجير الرأســــــــمالي     

وعة هذه الخدمة لتمويل شراء مجمتقوم المصارف التي تقدم ، و األصلالمستأجرة يعوضها عن االقتراض المتالك 

  .ة زمنية معينة ووفقا لشروط محددةللغير لمد جيرهابتألقيام االثابتة أو المنقولة و  األصولمعينة من 

  

                                                           

  .230/231، ص 1999للنشر والتوزيع، القاهرة،  ، ايتراكيمحسن أحمد الخضيري، التسويق المصرف1
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  Certification of deposit اإليداع:شهادات /2

ــــــــدرها مصــــــــــرف ما و تشــــــــــهد هذه  أداة اإليداعتمثل شــــــــــهادة       المالية على أن  األداةمالية قابلة للتداول يصــ

ت يكون اجل استحقاقها الالحاوألجل زمن معين و في معظم المصـرف قد حصل على وديعة بسعر فائدة محددة 

  .تصدر بأقل من هذه المدة أو أطول أنو يمكن  ،رستة أشه

  Syndicated loans المسوقة:القروض /3

حجم  ونظرا لكبردوالر. مليون  20ويقصـــــــــد بالقرض المســـــــــوق أو (المشـــــــــترك) قرض كبير تزيد قيمته عن      

، حيث كل مصرف يقدم جزء من هذا القرضاإلقراض تقوم مجموعة من المصارف بتقديم  وتزايد مخاطرالقرض 

مصارف  عوالتعامل مالوصول القروض بتقديمها للمقترض مصادر متنوعة للتمويل و  وتمتاز هذه، القرض إجمالي

  جديدة.

  :راالستثما/ صناديق 4

 ألســـهمايفها نيابة عنهم في توظ وتقوم بإعادةاألفراد،  واســـتثمار مدخراتتجميع  إلىمالية تســـعى  أوعيةهي      

 المالية. األوراقالتعامل مع سماسرة  إلىبيعها دون الحاجة  أوشكل وحدات يمكن شرائها  والسندات في

  التامين:خدمات /5

أصــــــــبحت المصــــــــارف تقدم هذا النوع من الخدمات  بل التامين،حكرا على شــــــــركات لم تعد خدمات التامين      

  1له.متخصصة تابعة  أو إدارةللمصرف لزبائنها من خالل شركة تابعة 

   Private Banking العمالء:ثروات وٕادارة الخدمات المصرفية الخاصة /6

مات بتقديم الخدقوم ت إذوالمســــــــــــــتثمرين  األعمالبار رجال وك األفراد األثرياءثروات  إلدارةهي خدمة حديثة      

ط امتالكها بشـــــر  ،الثروات الخاصـــــة ألصـــــحابمتنقل المالية بشـــــكل منفرد و واالســـــتشـــــارية الســـــتثمارية التوظيفية و 

  مليون دوالر.ألف  500ح ما بين مالية تتراو  ألصول

  ة من خالل نظم الدفع االلكتروني تطوير الخدمات المصرفي ثالثا:

دام اســــتختطوير عمل المصــــارف و  أدcإلى، هذا ما زاد العمل بهاااللكتروني و لدفع نظم امع ظهور وســــائل و      

  :نذكر منها ما يليت طرق تقديم الخدمات المصرفية، و عددالتقنيات المتطورة فت أحدث

                                                           

اجستير في مذكرة مكملة لنيل شهادة الم أثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات على كفاءة النشاط المصرفي في الدول النامية ـ حالة الجزائر ـ فاطمة بوسالم ،1

  .73/74/75، ص  2011/ 2010،  جامعة منتوري ، قسنطينة ، غير منشورةالمالية،  إدارةالعلوم االقتصادية فرع 
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  :بطاقات الدفع االلكترونية/1

تطيع البالســـــــــتيكية حيث يســــــــــالبطاقات لكترونية ومنها بطاقات االئتمان الدفع اال تعددت تســـــــــميات بطاقات     

خدم وتســت ،الضــياع أود تعرضــه لمخاطر الســرقة حمل مبالغ مالية قراء معظم حاجاته دون الحاجة إلى حاملها شـ

  .اآلليالصراف  آالتهذه البطاقات من خالل 

  ) ATM(اآللي:خدمة الصرف /2

طاقات باســــتخدام البيقوم العميل والفنادق و  األســــواقالمزدحمة و  األماكنيتم تركيب آالت الصــــرف اآللي في      

  .إدخالهاعلى بيانات العميل المدونة على البطاقة فور  اآللييحصل الصراف البالستيكية وغيرها و 

  االلكترونية:النقود /3

لب لجهاز الكمبيوتر القرص الصـــــــــــ وتخزن علىتأخذ صـــــــــــورة وحدات الكترونية  ملموســـــــــــة،غير وهي نقود      

  .والشراء والتمويلعمليات البيع  إتمامأن يستخدم هذه المحفظة في  للعميل ويمكن بالعميل،الخاص 

  االلكترونية:الشيكات /4

واسم الدافع، سم ا الشـيك،رقع  التالية:الشـيك االلكتروني هو عبارة عن وثيقة الكترونية تحتوي على البيانات      

  1التقليدي.للشيك العادي  وهو مكافئتاريخ الصالحية  المستفيد،اسم  ،المصرف

  التجارة في الخدمات المصرفية  أشكال الثالث:الفرع 

  :ونذكر منهامتعددة للتجارة الخدمات المصرفية الدولية  أشكاليوجد      

  :األول/ الشكل 1

عبر  تقديم أي، مســـــتهلك للخدمة في بلد آخر إلىتقديم الخدمات المصـــــرفية بواســـــطة مؤســـــســـــة في بلد ما       

  الحدود.

  الثاني:/ الشكل 2

 ا الشــكلوبهذ، أو وكاالت في الدول المضــيفة فروع أوشــركات تابعة  إنشــاءتوريد الخدمات المصــرفية عبر       

  عموما يرتبط باالستثمار.

  .بيع خدمات لغير المقيمين أي، الدولية للمصارف للبلد المعني األعماليعني توسيع  فاألول -

                                                           

  .198/202سابق،صمرجع  الحداد،عوض بدير 1



 القطاع المصرفي في إطار المنظمة العالمية للتجارة خدمات                      الثاني:الفصل 

 

 

49 

امل مع لتعاء اشــــــــركات تابعة لها في الخارج ســــــــو  أوأما الثاني فيعني تأســــــــيس مصــــــــارف البلد المعني لفروع  -

  1.قيام التجارة في الخدمات الماليةهي التي تفسر  وهذه التفرقةالمقيمين أو غير المقيمين 

  تجارة الخدمات لاالتفاقيات العامة  الثاني:بحث مال

أسفرت عن تكون النظام العالمي للتجارة الدولية اتفاقية خاصة بتحرير تجارة الخدمات تحت عنوان االتفاقية      

فيما  افاإلطر توســــــــــــــيع نطاق التجارة متعددة  إلىفهي تهدف  األولىالعـامـة للتجـارة في الخـدمات وتعتبر الخطوة 

  .رباشالم األجنبياالستثمار  ومعالجة وتنظيم سياساتيتعلق بالخدمات 

  ونطاق سريانهاتعريف االتفاقية  األول:المطلب 

نظيم ض تر بشأنها اتفاق متعدد بغ وأحكام يتمول مجموعة قواعد االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تعتبر أ     

في  فــالتجــارة الســــــــــــــلع،في حــالــة الخــدمــات عنــه في حــالــة يختلف تحرير التجــارة ، و التجــارة الــدوليــة في الخــدمــات

   دولة.تضعها كل  التي اإلدارية اإلجراءاتي عليها قيود من خالل القوانين والقرارات و الخدمات تأت

كافة الخدمات ذات الطابع التجاري التي تقدمها جميع القطاعات باســـــتثناء  بأنهاعرفت التجارة في الخدمات      

  : ه االتفاقية على الخدمات كما يليهذ نطاقويسري ، المتعلقة بوظائف الدولة الرئيسيةالخدمات 

  :عبر الحدود التوريد-1

المســـــــتهلك  أوتتطلب االنتقال الشـــــــخصـــــــي للمنتج  والتي الد ك الخدمات المتنقلة فيما بين الحدو يقصـــــــد بذل     

  الفاكس أوالتي يمكن أن تتم بالبريد  بأنواعها والخدمات االستشاريةكالعمليات المصرفية 

  :التجاريالتواجد -2

 إلقليمابواسطة وحدة شرعية تقيم ولها وجود في هذا  األعضاءأحد  إقليمهي الخدمات التي تباع أو تقدم في      

ة نشــاط الدول الممارســ أحدفتح فرع مصــرف أجنبي في  مثل:يســمى بالتواجد التجاري  ما وهذا اآلخر إقليمأو في 

  .مصرفي فيها

  :الطبيعيينلألشخاص مؤقت  انتقال-3 

دمة الخانتقال مواطني دولة ما ألداء  وبعبارة أخرى لألشـــــــخاصانتقال مؤقت  إلىهي الخدمات التي تحتاج      

 .والمستشارين األجانبفي دولة أخرى كما في حالة الخبراء 

 

                                                           

  . 229محسن احمد الخضيري، مرجع سابق، ص 1
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  المستهلك: انتقال-4

 ،حالة الســـــــــــــياحةالخدمة كما يحدث في دولة تقديم  إلىهي الخدمات التي تحتاج انتقال مســـــــــــــتهلك الخدمة      

  1.لتعليما

  التزامات ومالحق االتفاقية  الثاني:المطلب 

  الخدمات.جاءت االتفاقية العامة للتجارة في  الخدمات،لحد من العوائق التي تواجه التجارة في ل     

  ة االلتزامات العام األول:الفرع 

  :على مجموعة من المبادئ نذكر منهاتنص االتفاقية      

  بالرعاية: األوليالدولة  مبدأ/ 1

 من حيث التزامات تحرير قطاعات الخدمات أخرىالتفرقة في المعاملة بين دولة و  بعدم األعضــاءيلتزم كافة      

ي أو الدول الت األعضــــــــــــاءالتي حددتها حتى ولو كانت دولة غير عضــــــــــــوة في االتفاق (مثل الدول العربية غير 

  .عضوية المنظمة) إلى االنضمامبصدد 

  :والعالنيةالشفافية  مبدأ/ 2

نفيـذ االتفاق ترات التي تتعلق بتجـارة الخـدمـات و القراالقوانين واللوائح و  المبـدأ بـإتـاحـةتلتزم كـل دولـة وفق هـذا      

  .دول أخرى في مجال الخدماتعضو و االتفاقات المبرمة بين الدولة ال إتاحةكذلك لالطالع عليها و وذلك 

  المحلية:/ القواعد 3

ترخيص ألجنبي لمزاولة نشـــــــاط  إصـــــــدار األمرقصـــــــد بها التنظيم الداخلي لتجارة الخدمات عندما يتطلب يو      

يص (البنك التراخ بإصدارتزمت دولة بتحريره لورد في قائمة االلتزامات المحددة) فان الجهة المتخصصة خدمي ال

 اءاتاإلجر المركزي بالنســـــــــــبة للبنوك) يجب أن يحظر صـــــــــــاحب الطلب خالل فترة زمنية معقولة بعد اســـــــــــتكمال 

طلب صـــاحب الأردت  إذاتقديم معلومات عن وضـــع الطلب انين بالقرار الخاص بوضـــع الطلب و لقو لالالزمة وفق 

 .ة)افقة عليه أو رفضه ألسباب معينالمو ذلك (أي قبول الطلب و 

 

  

                                                           

  .125مرجع سابق، ص  و آليات منظمة التجارة العالمية، لجاتعبد المطلب عبد الحميد، ا1
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  النامية:/ زيادة مشاركة الدول 4

اصـــــة خ أحكامة بشـــــأن تحرير تجارة الخدمات على فرضـــــتلتزم الدول المتقدمة عند التفاوض مع الدول النامي     

دعيم خالل ت وذلك منتتعلق بـالـدول النـاميـة نظرا لمـا تواجهه هذه الدول من صــــــــــــــعوبات لتحرير تجارة الخدمات 

  النامية.قدرات الخدمات المحلية في الدول 

جاري ت أســـــــــاسزيادة كفاءتها من خالل تســـــــــهيل حصـــــــــولها على التكنولوجيا الالزمة لعملية التطوير على و      

ة في فيها الدول النامية بميزة نســــــبي والتي تتمتع األســــــواق إلى وتحرير النفاذشــــــبكات المعلومات  إلى والوصــــــول

  .لها أهمية تصديرية تمثل بالنسبةو  ،القطاعات الخدميةمختلف 

  االقتصادي:/ التكامل 5

مع  لتحرير بعض قطاعات الخدمات إقليميةتســــــــــــــمح االتفـاقيـة للـدول النـاميـة بالدخول في اتفاقات ثنائية أو      

ل هذه تكن طرفا في مثم تقييدية ضـــد الدول التي ل إجراءاتعلى  اإلبقاء(متقدمة أو نامية) وحقها في  أخرىدول 

  .االتفاقات

مرونة للدول النامية في تطبيق الشــــروط التي ينص عليها اتفاق الخدمات في مثل هذه  هذا المبدأويتضــــمن      

  الحالة.

  العمل:اتفاقيات تكامل أسواق /6

عايا تلك ر  إعفاء، بشرط أخرىالعمل مع دول  ألسـواقتسـمح االتفاقيات ألي دولة الدخول في اتفاق للتكامل      

الفرصــــة للدول العربية أعضــــاء منظمة التجارة العالمية  إتاحة، ومن شــــأن هذا واإلقامةالدول من تصــــاريح العمل 

  .في المستقبل أوسواء حاليا 

  :الوقائية اإلجراءات/ 7

 التي خـاصــــــــــــــة لحمـايـة قطـاعـات الخدمات المحلية فيها و إجراءاتي دولـة الحق بـاتخـاذ ألتعطي االتفـاقيـة      

لى تعديلها بعد عام واحد فقط من بدء تنفيذها ع أوبالتحرير  التزاماتهاالتزمت بتحريرها و ذلك من خالل ســــــــحب 

  .ن بدء تنفيذ االلتزامات بالتحريرالتي تنفذها بعد عام م اإلجراءات أنأن توضح لمجلس تجارة الخدمات 

  المدفوعات:فرض قيود لحماية ميزان / 8

 ،ويالت الخاصــــــــــــــة تجارة الخدمات فيهااالتفاقية للدول النامية بفرض قيود على المدفوعات و التحتســــــــــــــمح      

وتتعلق بالقطاعات التي تلتزم بتحريرها و ذلك في حال حدوث صـــــعوبات شـــــديدة في موقف ميزان المدفوعات أو 

اظ م هذه القيود لضـــمان الحف، و كذلك اســـتخدات الديون) أو وجود تهديد بحدوثهاصـــعوبات مالية خارجية (التزاما
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تكون مؤقتة  أنعلى مســـــتوى احتياطي مالي مناســـــب لتنفيذ برامج التنمية االقتصـــــادية فيها ، و هذه القيود يجب 

  ومتماشية مع أحكام صندوق النقد الدولي.

  التدريجي:التحرير / 9

رة لدول النامية في تحرير تجاتقضـــــــــي االتفاقية بان تراعي جوالت المفاوضـــــــــات القادمة المرونة المناســـــــــبة ل     

 أســــــواقها وفتحأقل مما تلتزم به الدول المتقدمة  األجنبيةالخدمات فيها من خالل فتح قطاعات خدمات للمنافســــــة 

  التنموية.تدريجيا بما يتماشى مع أوضاعها 

  الدعم:/ 10

، لمجالي هذا اف منحها مرونة، و برامج التنمية في الدول النامية تقضي االتفاقية باالعتراف بأهمية الدعم في     

: لمث األجنبيةمن حق الدول النامية منح دعم لبعض قطاعات الخدمات و حمايتها من المنافســــــة حيث ســــــيكون 

  .لية حول الدعم في تجارة الخدماتمفاوضات مستقب إجراء، ومن ثم االتفاق على النقل و االتصاالت و غيرها

  االلتزامات المحددة  الثاني:الفرع 

  :األسواق إلىالنفاذ / 1

ي تم بالشـــــروط الت األخرى األطرافلخدمات من الموردي  أســـــواقها إلىبالســـــماح بالنفاذ  األطرافتلتزم فيه و      

ة معامل أســــــــــــــواق إلىمورديهـا عنـد الدخول و  األجنبيـةالمتعـاقـدة للخـدمـات  األطرافتمنح  أن على عليهـااالتفـاق 

ر ياتبحرية اخ األجانب، كما يســـــــــمح لموردي الخدمات جداولهم الخاصـــــــــةقل عن الموضـــــــــحة في ال ت تفضـــــــــيلية

  المستوردة.الدول  إلىالمفضل في تصدير الخدمات  األسلوب

  الوطنية:المعاملة /2

، و هذا االلتزام أمر ضـــــــــــروري األعضـــــــــــاءكان االلتزام العام بعدم التمييز في المعاملة بين جميع الدول  إذا     

مقـدمي الخـدمات األجانب  تعـامـل أنالـدولـة العضــــــــــــــو  علي يحظر أنيعني  هـذاو  ،المعـاملـة الوطنيـة مبـدأيكملـه 

يــة نأو أن يتم معــاملــة الخــدمــات الوط،ايــاهــا من مقــدمي الخــدمــات الوطنيينتلــك التي توفرهــا لرعــ عن قــلبمعــاملــة ت

  1. األجنبيةن الخدمات معاملة تختلف ع

  

 

                                                           

، ، بيروتلعربيةاالمصارف اتحاد  وانعكاساتها عالميا وعربيا،أثر االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  العربي،تحرير تجارة الخدمات في الوطن  هالل،محسن 1

  .90-78ص ، 2002
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  مالحق االتفاقية  الثالث:الفرع 

  :فيما يليونلخصها مالحق عن قطاع الخدمات  4تتضمن االتفاقية 

  :ملحق الخدمات المالية/1

كي المالية) ل التأمين، األوراقوٕاعادة الخدمات المالية (البنوك التأمين  ألنشـــــــــطةيتضـــــــــمن الملحق تصـــــــــنيفا      

  القطاع.جداول التزامها لتحرير هذا  إعدادتسترشد بها الدول في 

اب وأصــــحالتي تراها ضــــرورية لحماية المســــتثمرين  اإلجراءاتفي اتخاذ  األعضــــاءكما يتضــــمن حق الدول      

  .سالمة النظام المالي فيهاوحدة و ضمان بواليص التأمين و  وحاملي

  :خدمات النقل الجوي/ 2

نقل على حقوق ال )مثل شــــــــــــرط الدولة بالرعاية(يقضــــــــــــي الملحق بعدم تطبيق االلتزامات العامة في االتفاق      

  الجوي.حريات النقل  باسم )، والمعروفوالبضائع والبريدالجوي (حق نقل الركاب 

  االتصاالت:ملحق خدمات / 3

 لشــــــــــــــبكــات و خــدمــات األجــانــبالتي تؤثر على اســــــــــــــتخــدام موردي الخــدمــات  بــاإلجراءاتق لحالمويتعلق      

 ارسةاألجانببمماالتصاالت العامة و أن تكون هذه الشروط معقولة و غير تمييزية عند السماح لموردي الخدمات 

ليســـت أكثر  مو أن تكون الشـــروط المرتبطة بعملية االســـتخدا .نشـــاطهم وفقا اللتزامات التحرير التي تقدمها الدول

  .مسؤوليات موردي الخدمات المحليينمما يلزم لحماية 

  العمالة:لحق انتقال / م4

بارها خاصة في الدول المتقدمة باعت المال،يقضي المحلق بأن تفاوض الدول لتقديم التزامات بتحرير أسواق      

دائم  ســاسأعلى  وتشــغيل األفرادوال يســري ذلك على توظيف  النامية،من الخدمات المنافســة التي تصــدرها الدول 

  1الجنسية.أو الحصول على 

  

  

  

                                                           

لعربية، بيروت، ااتحاد المصارف  العربي،تحرير تجارة الخدمات في الوطن  الجديد،العالمي  والنظام التجارياالتفاقية العامة لتجارة الخدمات  سليمان،معتصم 1

  .115-112، ص ص 2002
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االتفاقية العامة لتجارة الخدماتالمطلب الثالث: تقييم   

خاصة مع الظروف االقتصادية التي سوف تؤثر على البلدان النامية و  إن تحرير التجارة في الخدمات     

خاصة الشركات المتعددة الجنسيات الصناعية المتقدمة و تعاني منها حاليا الدخول في حلبة المنافسة مع الدول 

:السلبية كما يليثار االيجابية و بالتالي يمكن حصر أهم اآلو  ر على معظم تجارة الخدماتي تسيطالت  

  االيجابية  اآلثار :الفرع االول

فاءة الجهاز ك وبالتالي رفعتقديم أفضل الخدمات  إلىن تعاظم المنافسة في ظل سوق مصرفية مفتوحة يؤدي ا -

  العربي.

  .تحسين مستوى جودة هذه الخدماتو  تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية -

  .المصرفيةالمالية و  األزماتاختيار أفضل الوسائل لعالج رفع مستوى أداء المخاطر و  -

  .المصرفيةالعمل في مجال الخدمات المالية و أساليب المصرفية وتطوير نظم و  األدواتتنويع  -

ة مما يزيد من القدرة على مواجهواإلشــــــــــــــرافية تطوير النظم الرقابية ن المنـاخ الـذي تعمـل فيه البنوك و تحســــــــــــــي -

  .العولمة المالية

  السلبية  اآلثار :الفرع الثاني

ومنه فتحرير تجارة الخدمات على المســــــــــتوى العالمي لن  الخدمات،تعتبر أغلب الدول النامية مســــــــــتوردها في  -

  الدول. تستند منه هذه 

 حريروذلك فتتســــيطر الشــــركات متعددة الجنســــيات على حصــــة معتبرة من التجارة العالمية في مجال الخدمات -

على  ضــــــــاءوبالتالي القتجارة الخدمات يعتبر فرصــــــــة كبيرة لهذه الشــــــــركات لفرض ســــــــيطرتها على الدول النامية 

  الدول.شركات الخدمات المحلية لهذه 

فية بعض الوحدات المصر خروج  إلىحدة المنافسة في مجال الفنون الحديثة في العمل المصرفي مما قد يؤدي  -

  1.من المصرفي

  

  

                                                           

  .165-163ص  سابق،مرجع  العالمية،التجارة  وآليات منظمة الحميد، الجاتعبد المطلب عبد 1
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  والمصرفيةالمالية  تتحرير الخدما الثالث:المبحث 

 على المستوى المحلي التجارية سـواءافي مجال المعامالت االقتصـادية و  الخدمات المالية تلعب دور هام إن     

مليات لعتنظم البنوك بدور الوســــيط بين عمالئها و ا هامن ضــــمنوالتي ، حيث تقوم المؤســــســــات المالية العالمي أو

 .التي تجري داخل هذه البنوك

  تحرير الخدمات المالية  األول:المطلب 

  .تحريرها أمر مهم كذلك يعتبرولهذا العالمي لخدمات المالية مكانة مهمة في االقتصاد ل     

  مخاطرها، مزاياها و العولمة المالية، أسبابها :األولالفرع 

  مفهوم العولمة المالية  أوال:

ؤوس القيود على ر  إلغاءالعالمية من خالل  وربطها باألســــــواقالمالية  األســــــواقيقصــــــد بالعولمة المالية فتح      

  1.تكامالو ارتباطا  أكثر أصبحتالمال العالمية التي  أسواقتتدفق عبر الحدود لتصب في  أخذتوالتي  األموال

مالي. الما يســــــمى باالندماج  والتحول إلىلعمليات التحرير المالي  األســــــاســــــيج العولمة المالية هي النات إن     

القيود على حركة رؤوس  إلغاءالمالية المحلية بالعالم الخارجي من خالل  وتكامل األســـــــــواق ارتباط إلىأدى  مما

  2األموال.

  أسبابها  ثانيا:

  المالية:الرأسمالية  تنامي-1

ة الدفع قو  إعطاءفي  أســـاســـياالمالية دورا  األصـــولالمســـتثمر في  الرأســـماللقد كان النمو الهائل الذي حققه      

لعولمة المالية فأصــــبحت معدالت الربح التي يحققها رأســــمال في أصــــول مالية تزيد بعدة أضــــعاف عن معدالت ل

 أســـمالر ريعي يتغذى على توظيف أصـــبحت الرأســـمالية ذات طابع ، و الحقيقي اإلنتاجالربح التي تحققها قطاعات 

  .ال على استثماره

                                                           

  ،2001،نوفمبر 6ـ  5، يومي حول النظام المصرفي الجزائري، جامعة قالمة األول، الملتقى الوطني مصرفي الجزائري و تحديات العولمة، النظام المحمد زيدان1

  .  27ص 
، تخصص شهادة الماجستير في علوم التسييرمة الستكمال متطلبات قدمذكرة م، ة على البنوك العمومية الجزائرية، أثر تحرير الخدمات المصرفيمحلوس زكية2

   17، ص  2008/2009، ورقلة، قاصدي مرباح،جامعة غير منشورة، تجارة دولية
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المالية دورا مؤثرا لما يقدمه من موارد مالية بشــرطه  صــولاألالمســتثمر في  الرأســمالعلى الصــعيد العالمي لعب و 

ة والتي الحكوميحجم التدفقات المالية الرســــمية و  الذي حدث في االنخفاضالخاصــــة لمختلف البلدان الســــيما بعد 

  .المنظمات الدوليةدول المتقدمة و كانت تقدم من طرف ال

  :طنية عن استيعاب الفوائض الماليةالو  األسواقعجز -2

 والمدخرات إلىالضــخمة من الفوائض المالية  األحجامالوطنية على اســتيعاب  األســواقأدى عدم قدرة بعض      

أن  رةوتجدر اإلشــــاأعلى  ومعدالت ربحعن فرص اســــتثمار أفضــــل أســــواق خارجية بحثا  إلىاتجاه هذه الفوائض 

  أ. ومير من الدول المتقدمة خاصة هذه الفوائض المالية اتجهت لتسوية العجز في ميزان المدفوعات لكث

  :المالية الجديدة االبتكارات ظهور-3

المالية الجديدة ومنها المشــــــــــــــتقات المالية التي تتعامل مع  األدواتارتبطـت العولمـة المالية بظهور عدد من      

 إلى ،)Optionsالخيارات (و  )Futures(، المســـــــتقبليات )Swaps(المبادالت  وتشـــــــمل:التوقعات المســــــتقبلية 

  :هما عاملين تأثيرظهرت تحت  األدواتالسندات) وهذه و  األسهمالمالية التقليدية ( األدواتجانب 

ل جمن أ األدواتاســـتعمال هذه  إلىلجوء هذه المؤســـســـات  إلىالمنافســـة الجديدة بين المؤســـســـات المالية أدت  -

  .تجزئة المخاطر وتحسين السيولة

 أهميةمن تكالفائدة و  أســعارأســعار العمالت و  المالية بعد االتجاه إلى تعويم األســواقاالضــطرابات التي ســادت  -

  .أسعار الفائدةتوى أسعار الصرف و في الحماية من مخاطر التقلبات التي تحدث على مس األدواتهذه 

  التكنولوجي: التقدم-4

فقد تم  ،لميالمالية على المســـتوى العا األســـواقتكامل لتكنولوجي مســـاهمة فعالة في دمج و قد ســـاهم التقدم ا     

ط قد ســــــــــــاعد هذا التقدم في ترابالوطنية و  األســــــــــــواقالمكانية) بين مختلف  الزمنية،واجز (التغلب على جميع الح

  .المالية األسواقفي مختلف  األسعاروكذلك القدرة على متابعة  األسواق

  :والدوليالمحلي  الرأسماليالتحرير-5

وفي  1980الرقابة على الصــــــرف وفي اليابان  بإلغاء 1979لقد قامت العديد من الدول في بريطانيا ســــــنة      

 بأســـعار لةذلك للســـماح لهم بتجربة تحويل العمنســـبة للمقيمين أو غير المقيمين و ذلك بالفرنســـا بداية التســـعينات و 

  1.الرأسماليةعامالت الجارية و الم إلتماماستخدامها بحرية و  األجنبيةالعملة  إلىالصرف السائدة 

                                                           

ات لى االقتصاديعوأثرها ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول سياسات التمويل المالية الناشئة األسواقعلى أداء وتأثيرها ، العولمة يهوبلمأسماء ب ،مرابط ساعد1

   6و  5ص  ،2006نوفمبر 21/22يومي  بسكرة،، جامعة محمد خيضر المؤسسات،و 
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  مزايا العولمة المالية  ثالثا:

  :ن المزايا يمكن إجمالها فيما يلييرى أنصار العولمة المالية أنها تحقق العديد م      

  النامية:بالنسبة للدول / 1

المالية الدولية للحصــــــول على ما تحتاجه من  األســــــواق إلىيمكن االنفتاح المالي الدول النامية من الوصــــــول  -

  المحلية.أموال لسد الفجوة في الموارد 

المحافظ  ماراســـتثالمباشـــرة و  األجنبيةالمتمثلة في انســـياب االســـتثمارات الخاصـــة و  الرأســـماليةع نمو التدفقات م -

 ، وهو أمر يساعد للتحرك نحو الحد منمن جانب الدولة الحكوميةاالبتعاد عن القروض التجارية و بالمالية يسمح 

  .أعبائهاو الديون الخارجية  نمو

فس في بعد أن تنا هذه الحالة ســــــــتزيد ودائع البنوكوفي  ،فائدة حقيقية ايجابية دون مغاالة أســــــــعار إلىتؤدي  -

االيجابية ســــــــــتحفز  األســــــــــعاركما أن هذه  في زيادة معدالت االدخار المحل،ينعكس  األثرهذا جذب المدخرات و 

  .بهذا يتحسن االقتصاد ككلو  إنتاجيةالمستثمرين لالستثمار في أنشطة 

 األسواقفي  طرح السندات إلىلسد عجزها  ، فالحكومات تميلقطاعات المختلفةخفض تكلفة التمويل بالنسبة لل -

 األرخصويل باعتباره التم األجنبيالقطاع الخاص يفضل التمويل و  ،ظرا النخفاض سعر الفائدة الخارجيالدولية ن

 ألموالاكانعكاس للنجاح العولمة المالية زيادة تدفق رؤوس ، و ريبة على أرباحهالن تكلفة التمويل تقتطع من الضـــ

  .خفض أسعار الفائدة المحلية إلىالداخل مما يؤدي  إلى األجنبية

  المتقدمة:بالنسبة للدول / 2

مانات و توفر ضــــ األموالفوائض في رؤوس  ٕالىأكثر ربحية و جية واســــعة و تســــمح بخلق فرص اســــتثمارية خار  -

  :ألصحاب هذه الدول

ســــاهمت زيادة درجة العولمة المالية من خفض معدالت التضــــخم بالبلدان الصــــناعية المتقدمة من خالل زيادة  -

  1.التدفقات الرأسماليةح التجارة و انفتا

  مخاطر العولمة المالية  رابعا:

اشة ذلك لهشلنامية والسائدة في طريق النمو و المالية العديد من المخاطر خاصة على الدول القت العولمة خ     

  .اقتصاداتها

                                                           

ر، تخصص في علوم التسييفي العولمة المالية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير  وٕامكانية االندماجهشام، النظام المصرفي الجزائري  بورمة1

  .71/72، ص 2008/2009، سكيكدة، 1955أوت  20 غير منشورة، جامعةمالية،  إدارة
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  يلي:هذه المخاطر ما  ولعل أهم     

  :مة عن التقلبات الفجائية لرأسمالالمخاطر الناج أ/

دوالر أغلبها من جهات مليار  280حوالي  1997الدول النامية ســـــــنة  إلى األموالقدر االنســـــــياب لرؤوس      

باشرة قسـم حسـب استثمارات مالباقي مافظة المالية ثلث هذا االنسـياب و ، حيث شـكلت االسـتثمارات في الحخاصـة

  .قروضو 

امل كون هذه التقلبات تحكمها عو  المالية،الفجائية لرأســـــــــمال يمس االســـــــــتثمار في المحافظ  وخطر التقلبات     

المتعاملين ر لدى تتواف والمعلومات التيبالتوقعات  ويتأثر أيضاالسريعة  رباحاالنحو  والسعي الدائم األجلقصيرة 

  في:تكمن  هنا والمتطورة

  المال:حالة دخول كميات كبيرة من رأس 

وهذا ما ينجر عنه العجز في  وارتفاع الوارداتالصــــــــــــــادرات  وبالتالي انخفاضالعملة الوطنية  أســــــــــــــعارارتفـاع -

  التجاري.الميزان 

  التضخم.معدالت ارتفاع  -

  المحلي.زيادة االستهالك  -

  رأسمال:وج كميات كبيرة من ر حالة خ

  .انخفاض سعر صرف العملة -

  .وهبوطها أسعارتدهور  -

  .المدفوعات في ميزانتزايد العجز  -

  :التعرض لهجمات المضاربة المدمرة / مخاطرب

 األســــــــواقويم أســــــــعار الصــــــــرف الجو المالئم للمضــــــــاربة في عوودز" خلق نظام ت بعد انهيار نظام "بروتن      

ابتعاد الســــلطات النقدية عن التدخل في المعدالت المالية وبإعالن قابلية ولكن مع حلول العولمة المالية و  المالية،

  .حرية مطلقة من سوق آلخربسرعة و  التحويل الحساب الجاري تحولت مئات المليارات
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  :لألزماتمخاطر تعرض المصارف / ج

ســــــوء ل باإلضــــــافةتتعرض الدول النامية ذات المصــــــارف الضــــــعيفة أو ســــــيئة التنظيم بوجه خاص لألزمات      

  .واتخاذ القراراتالتسيير 

  :مخاطر هروب األموال الوطنية/ د

من مجمل  %18,37ركي أي بنســبة يدوالر أم 257625بما يقدربــــــــــــــــ  2000بلدان النامية ســنة ســاهمت ال     

أي ما  2010ســنة  أمريكيدوالر  327564 إلىالمباشــرة الصــادرة في العالم لتصــل  األجنبيةحركة االســتثمارات 

  .% 24,75يعادل 

كما هي حالة فنزويال في  %100الوطنية بنســـــبة بلغت  األموالهناك بلدان نامية تعاني من هروب رؤوس      

  1الثمانينات.

  العامة للخدمات الماليةاالتفاقية  الثاني:الفرع 

وتشــــــــــــــمل يمكن تعريف الخـدمـات المـاليـة على أنهـا خـدمـات ذات طـابع مـالي يقـدمهـا مورد للخدمات المالية      

  .والخدمات المصرفيةالمتصلة بالتأمين  والخدمات الماليةأنواع التامين  جميع

تلك الخدمات التي تعني بمنح خدمة  بأنها :حســـــــــــب ما ورد في اتفاقية االوروغواي تعرف الخدمات الماليةو      

أنواعه و كافة الخدمات  : التامين بمختلفتشـــــــــمل هذه الخدماتة ممول متخصـــــــــص و ذات طبيعة مالية بواســـــــــط

  .المصرفية

 رفية،المصــــ وجميع الخدمات به،المتصـــلة والخدمات التامين  أنواعالمالية تتضـــمن جميع  وبالتالي الخدمات     

  :التالية األنشطةوتشمل الخدمات المالية 

  وهي:المتصلة به والخدمات خدمات التامين  أ/

  .والتعويضاتالتامين  إعادة_ 

  .ة في التامين كالسمسرة ولوكالةالوساط -

  .وتسوية المستحقاتالمخاطر  وخدمات تقديرالخدمات المساعدة للتامين كالخدمات االستشارية  -

  وهي:كافة الخدمات المصرفية باستثناء التامين  ب/

                                                           

ية الدولية المالية واالقتصاد األزمةمداخلة ضمن الملتقى العلمي الدولي حول  ،المالية الحالية ومستقبل العولمة المالية األزمة، نسرين بن زواي، أسماء دردور 1

  .6، 5، 4، ص 2009، رأكتوب 20/21البواقي، يومي  مهيدي، أمالعالمية، جامعة العربي بن  الحكومية و



 القطاع المصرفي في إطار المنظمة العالمية للتجارة خدمات                      الثاني:الفصل 

 

 

60 

  .قبول الودائع من الجمهور -

  .أنواعهبجميع  اإلقراض -

  .لتمويليالتأجير ا -

  1.والتحويل النقديجميع خدمات المدفوعات  -

  يلي:ممارسة السلطة الحكومية ما  إطارفي  والتي تتمتستبعد االتفاقية العامة للخدمات المالية      

وحدة عامة تابعة للدولة لتنفيذ ســــــياســـــــات نقدية  أوالســـــــلطة النقدية  أوالتي يقوم بها البنك المركزي  األنشــــــطة -

  الصرف.خاصة في سعر 

  العامة.المعاشات  أوالتي تعتبر جزاءا من نظم التأمينات االجتماعية العامة  األنشطة -

  2.مواردها المالية باستخدام أومنها  بضمان أووحدة عامة كحساب الحكومة  تقدم بها إلى األخرى األنشطة -

  في تحرير الخدمات المالية  : دور الجاتالفرع الثالث

اد صــــ، نظرا ألهميتها المتزايدة التي تحتلها في االقتفي تحرير تجارة الخدمات المالية دور كبير لعبت الجات     

 .االقتصاديات المحليةالدولي و 

  تدخل حكومي معيق لتحرير الخدمات المالية: -1

  السياسات االقتصادية الكلية:   -أ

على ســـياســـات متعلقة بتنفيذ األهداف العليا القتصـــاد القومي وهذه األهداف ترتبط بكافة قطاعات االقتصـــاد      

القومي ومن المعروف أن الخدمات المالية وتؤثر وترتبط بكافة القطاعات ومن أهم هذه السياسات سياسات البنك 

ســــة النقدية وعرض النقود أو الســــياســــات المتعلقة بتحديد معدل الفائدة أو التأثير في المركزي والمؤثرة على الســــيا

  سعر الصرف.

 :األنظمة االحترازية-ب

هي سـياسـات تتعلق بتحقيق االنضباط والرقابة على القطاع المالي من أجل تحقيق االستقرار االقتصادي وحماية 

  .رخصيص أولويات االئتمان واالستثمااالئتمانية وتالمستهلك ومن أمثلة هذه السياسات القيود 

  

  

                                                           

على الصناعة المصرفية بالبنوك الجزائرية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على والمصرفية اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية  أثرو، حممحمد 1

  .71- 70ص  ،2009 الشلف، بوعلي،ة بن ب، جامعة حسيغير منشورة تخصص نقود ومالية،شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، 
  .76/77، ص ارة على القطاع المصرفي الجزائري، مرجع سابقو تحديات االنضمام للتج شافية، آثاربن عيسى 2
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  غير االحترازية: األنظمة-جـ

وهي األنظمة التي تؤثر في عمليات المنافســــــة في األســــــواق وتقوم على التمييز دون مبرر أي التأثير على      

د العمولـة، فرض قيو تحرير تجـارة الخـدمـات المـاليـة. ومن األمثلـة على ذلـك: القيود المفروضــــــــــــــة على الفـائـدة أو 

  خاصة لتزويد بعض الخدمات المالية.

  التي تحكم تزويد الخدمات المالية: ألنظمةا-د

هي القيود المفروضــــــــــــــة على مقـدمي الخـدمـات التـابعـة للوحـدات األجنبية أو القيود التي تمنع تقديم خدمات      

وتحقيق حرية النفاذ إلى األســـــــــــواق والمعاملة مالية عبر الحدود وٕالقاء هذه القيود هو أســـــــــــاس التحرر في اللغات 

  1.الوطنية المتساوية

والهدف األساسي للغات هو تحقيق التحرير التدريجي للخدمات من خالل عدة مفاوضات مستقبلية من أجل      

  تحقيق المزيد من األسواق.

  فوئد تحرير تجارة الخدمات المالية: – 2

المالية على مســـــــــــــتوى العالم، عن طريق رفع كفاءة أداء القطاعات المنافســــــــــــة في تقديم أفضـــــــــــــل الخدمات      

 المتخصصة في تلك المجاالت وخفض تكاليف الخدمة وتحسين نوعيتها.

 اختبار أفضل الوسائل إلدارة المخاطر وامتصاص األزمات المالية على مستوى العالم.

 دمات المالية.تنويع وتطوير األدوات المصرفية، وتطوير أنظمة العمل في مجال الخ

حث الحكومات على إتباع ســياســات ســليمة إلدارة االقتصــاد الكلي على مســتوى دولهم، وتعديل أنظمة القطاعات 

  2.المالية وتطوير دور األجهزة الرقابية

  المطلب الثاني: تحرير الخدمات المصرفية

ويلها وال توسع أنشطة المصارف وتدإن التحرير المصـرفي يقوم على التحرر من القيود والعراقيل التي تعيق      

  ره.يرفي وتحر إال بإصالح القطاع المص يكتمل التحرير االقتصادي

  التحرير المصرفي، مبادئه وأهدافه الفرع األول: 

  تعريف التحرير المصرفي :أوال

يعرف التحرير المصـــــرفي بالمعنى الضــــــيق على انه مجموعة من اإلجراءات التي تســــــعى إلى خفض درجة      

  المنافسة. أمامله وفتحه  احتكار الدولةالقيود المفروضة على القطاع المصرفي والتقليل من 

يرة في إدارة ية كبويمكن تعريفه أيضــا: يتمثل في إعطاء المصــارف والمؤســســات المالية اســتقاللها التام وحر       

أنشــــــطتها المالية من خالل إلغاء مختلف القيود والضــــــوابط على العمل المصــــــرفي، وهذا التحرير معدالت الفائدة 

                                                           

  .11-8، ص1999البنوك، الدار الجامعية اإلسكندرية، أعمالوانعكاساتها على طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية 1
  . 945سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين الجات ومنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص 2
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على القروض والدوافع. والتخلي عن ســـــــياســـــــة توجيه االئتمان وخفض نســـــــبة االحتياطي واإللزامي، والتوجه نحو 

  1.الغير مباشرة للسياسة النقدية، وفتح المجال المصرفي أمام القطاع الوطني واألجنبي األدواتاعتماد 

أما بالمعني الواسع فالتحرير المصرفي يشمل مجموعة من اإلجراءات التي تعمل على تطوير األسواق  -

المالية وٕانشـــــــاء نظام إشـــــــرافي قوي وخوض بنوك القطاع العام وتشـــــــجيع القطاع الخاص على إنشـــــــاء 

  2.مصارف والسماح لألجنبية منها بالدخول إلى السوق المصرفية المحليةال

  ثانيا: مبادئ التحرير المصرفي

  يقوم التحرير المصرفي على مبدأين:     

المشـــــــاريع باســـــــتعمال القروض المصـــــــرفية، بالتوفيق بين االدخار واالســـــــتثمار عن طريق معدالت  تمويل -1

 الفائدة برفعها الدخار وخفضها الستثمار.

سـعر الفائدة في الســوق بااللتقاء بين عرض المال والطلب عليها الســتثمار عن طريق المالئمة بين  تحديد -2

دة األموال الموجهة للقروض تؤدي إلى زيادة االستثمار وبالتالي االستهالك واالتفاق االستثماري، ومنه فزيا

 3.زيادة النمو االقتصادي

  أهداف التحرير المصرفي :ثالثا

و والج مةاألموااللالز تتخلص هذه األهداف في تطوير الظروف المالئمة للتحرير القطاع المصـــــــرفي وتوفير      

  ، وتتمثل في:رالمناسب لزيادة االستثما

 عالقة بين أسواق المال المحلية واألجنبية من أجل جلب األموال للتمويل االستثمارخلق  - 

  رفع فعالية األسواق المالية للتكون قادرة على المنافسة الدولية.- 

  تحرير تحويل العمالت األجنبية وحركة رؤوس األموال. : مثلتحرير التمويالت الخارجية - 

  4.االقتصادية التي منها تغيرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة تخاصة مع التغيرا       

  

  

                                                           

مداخلة قدمت في الملتقي الوطني األول حول المنظومة  ،دور التحرير المصرفي في إصالح المنظومة المصرفية ،معوشي بوعالم ،بن طلحة صليحة 1

 .477ص  ،الشلف ،، جامعة حسيبة بن بوعلي2004ديسمبر  15- 14المنعقد يومي  ،-واقع وتحديات-المصرفية

www.elbassair.com  ،الموقععلي  ، متاحة-دراسة حالة الجزائر-شكوري سيد محمد، التحرير المالي وأثره علي النمو االقتصادي بن بوزيان محمد، 2

,consulté le 5/4/2015,10 :00h .  

3www.djelfa.com, consulté le 10/3/2015,14 :00h. 
4https://fr.scribd.com, consulté le 10/03/2015,16 :00h 
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  : شروط نجاح التحرير المصرفيالفرع الثاني

  شروط أساسية يجب توفرها لنجاح التحرير المصرفي وهي كالتالي: 4هناك      

 االستقرار االقتصادي العام: توافر-ا

 ألنارتفاعه يؤدي إلى انخفاض، معدل تضخم منخفض العام وهو وجوداالقتصادي  من أهم ركائز االستقرار     

قيمة العملة وارتفاع ســــعرالفائدة، وبالتالي خســــارة كبيرة في االقتصــــاد، مما يعرقل النمو االقتصــــادي، ويســــاهم في 

  إضعاف النظام المصرفي والتأثير سلبا على سياسة التحرير المصرفي.

 توافر المعلومات والتنسيق بينها:  -ب

علومات تلك المتعلقة بســـيولة المؤســـســـات المالية لصـــالح المودعين والمســـتثمرين، ومعلومات عن نقصـــد بالم     

  إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطر االستثمار والعائد المتوقع.

  إتباع التسلسل والترتيب في مراحل التحرير المصرفي: -جـ

المصــــرفي، يجب أن تبدأ من المســــتوى المحلي بقطاعيه الحقيقي والمالي إن إتباع وتطبيق ســـياســــة التحرير      

  بحيث:

القطاع الحقيقي يتم فيه ترك األســــعار تتحرك وفق قوى الســــوق، وفرض الضــــرائب مباشــــرة وغير مباشــــرة على  -

 المؤسسات ورفع الدعم على األسعار، وتطبيق سياسة المتخصصة.

ضــع رقابة وقيد على تدفق وانتقال رؤوس األموال في التجارة الخارجية القطاع المالي المصــرفي يتم فيه عدم و  -

 في المدى القصير.

  اإلشراف الحذر على األسواق المالية:-د

ن أدوار كل م يخص التدخل الحكومي، إنجاح ســــياســـــة التحرير المصـــــرفي، حيث تحدد الوكاالت اإلشـــــرافية     

المدير ومدراء األعمال، ويهدف اإلشـــــــــراف الحذر على المؤســـــــــســـــــــات المالية، إلى مكافحة التســــــــــيب عن طريق 

  1.االهتمام بمواجهة األخطار، وضمان الشفافية عن طريق االهتمام باألوضاع المالية

  يالمصرف إيجابيات وسلبيات التحرير الفرع الثالث:

  أوال: اإليجابيات

  العديد من المزايا أو اإليجابيات التي يمكن أن تتحقق من عملية التحرير المصرفي نذكر منها:هناك      

 إعطاء فرصة للبنوك لتحسين أدائها خاصة في ضل المنافسة الشديدة  -

                                                           

  .478بوعالم، دور التحرير المصرفي في إصالح المنظومة المصرفية، مرجع سابق، ص بن طلحة صليحة، معوشي1
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 إمكانية جلب تكنولوجيا متطورة في مجال اإلدارة باالعتماد على الكفاءة المالية والمصرفية األجنبية والمحلية. -

قوى الســــوق وبالتالي القضــــاء على المصــــارف غير القادرة على تحســــين باســــتعمال عمليات  آلليةالمبادرة  ترك-

 اإلدماج المصرفي.

رفع مســـتوى التعامل مع الزبائن، وجلبهم بتقديم لهم أحســـن الخدمات المصـــرفية وبالتالي االعتماد على االدخار -

 فة.المحلي واألجنبي للتمويل االستثمار ألنه أقل تكل

زيادة حجم المعامالت يســــــاعد على خفض المخاطر عن طريق رفع قيمة العائد ألموال المســــــتثمرة عندما تكون -

 1.هناك حرية وسرعة في عملية اتخاذ القرارات

  ثانيا: السلبيات

  ا:منه من أهم سلبيات التحرير المصرفي األزمات المصرفية التي مست العديد من الدول ونذكر     

  سعر الصرف في المكسيك: أزمة-1

ـــــدرة االقتصـــــاديات 1994حـــــدثت ســـــنة       المناهضـــــة  فـــــي المكســـــيك حيـــــث أثـــــارت تســـــاؤالت حـــــول مـــــدى ق

ـــــي تحـــــدث فـــــي ظـــــل العولمـــــة نتيجـــــة التحريـــــر  ـــــف مـــــع الصـــــدمات الخارجيـــــة الت ـــــى التكي واألســـــواق الناشـــــئة عل

  والتحرير المصرفي والمالي والتحويل االقتصاديات السوق. االقتصادي

  :2009المالية العالمية  األزمة-2

هــــــي أزمــــــة ماليــــــة حــــــدثت بفعــــــل مجموعــــــات متراكمــــــة مــــــن األســــــباب كــــــان آخرهــــــا واقــــــع قــــــروض الــــــرهن      

ــــة والمصــــرفية هــــو المنافســــة  العقــــاري فــــي و.م.أ ومــــن أهــــم العوامــــل التــــي ســــاهمت فــــي حــــدوث األزمــــات المالي

ـــــــة بعـــــــد مباشـــــــرة سياســـــــة التحريـــــــر المصـــــــرفي، ممـــــــا أدى إلـــــــى  ـــــــين المصـــــــارف والمؤسســـــــات المالي الشـــــــديدة ب

ــــى تــــدفق  ــــؤدي إل ــــة، ممــــا ي ــــة العمليــــات المصــــرفية والتوســــع للتعامــــل بمشــــتقات المالي ــــاض مردودي ــــيص وانخف تقل

قصـــــيرة األجـــــل، ومنـــــه عـــــدم اســـــتقرار االقتصـــــاد الكلـــــي ممـــــا يجعلـــــه ســـــهل للتعـــــرض  أمـــــوالرؤوس  كبيـــــر فـــــي

  2.للصدمات الخارجية

  المصرفية الحديثة الث: االتجاهاتالثالمطلب 

لقــد حــدثــت تطورات جوهريــة في القطــاع المصــــــــــــــرفي عــالميــا وتتخــذ عــدة مظــاهر، ويمكن إجمــال التطورات      

  يلي: المصرفي كماالحديثة في مجال العمل 

                                                           

 consulté le 14/4/2015http: //FR:scribd.com/doc/10/09/197,5سياسة التحرير المصرفي وأثرها على التنافسية الدولية1

08/04/2015, 20:00h                                 www.djelfa.com,consulté le
2
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 االتجاهات المصرفية الفرع األول:

 :يع في األنشطة والخدمات المصرفيةالتنو  -1

يشــــــمل تنويع األنشــــــطة والخدمات المصــــــرفية على مســــــتوى مصــــــادر التمويل واالتجاه إلى االفتراض طويل      

األجل من خارج الجهاز المصــرفي، وعلى مســتوى االســتخدامات والتوظيفات المصــرفية، ثم االتجاه إلى القروض 

مالية  مساهمات في شكل أوراق الممنوحة، وٕانشاء الشركات القابضة المصرفية، وتحويل المديونات المصرفية إلى

 قابلة للتداول، ثم االتجاه إلى التأجير التمويلي، وتعميق نشاط إصداراألوراق المالية.

نشـير إلى أن نشـاط التنويع قد وصـل أقصـاه عندما أضافت المصارف إلى المشتقات المالية وأخذت تتعامل      

 عدة مزايا:مع العقود المستقبلية، ولقد حققت المشتقات المالية 

 والسيطرة على المخاطرة  التحكم-ا

 تحسين معدالت االقتراض واإلقراض.-ب

 ....تسهل العموالت للوصول إلى األسواق المالية المختلفة -ج

 إلســـتراتيجيةاالتوجه نحو التنويع النقدية موجة التحرير المصـــرفي التي صـــاحبها إعادة النظر في النظم  إن-د

  1.والرقابية على مستوى الدولي

 االتجاه نحو االندماج في البنوك: -2

لقد أصـــبحت المنافســـة العالمية بين المؤســـســـات المالية والمعرفية وقعا ال يمكن تجاهلها في ظل ترســــيخ      

داخل األجهزة المعرفية للدول الصــناعية المتقدمة شــكال من  االندماجاتالعولمة يوما بعد يوم وقد مثلت حركة 

  أشكال تركيز رأس المال سواء على الصعيد القومي أو على الصعيد الدولي.

  إن عمليات اإلدماج واالستحواذ قد جاءت كتغيير عن اتجاه المصارف للتوسيع الرأسي في نفس األنشطة.     

العالمية إلى قيام نوع من المصــــــــــــــارف الكبيرة الحجم القادرة على توفير حزمة  االندماجات موجةوقـد أدت       

متكـاملة ومتنوعة من الخدمات المالية والمعرفية واالســــــــــــــتثمارية بطرق متطورة وقامت بعمليات االندماجهي: بنك 

  ميتسوبيشي وبنك طوكيو وبنك تشاس وكميكال وغيرها من البنوك األوروبية واألمريكية.

 توسيع الخدمات اإللكترونية:تطوير و  -3

اســتفادت المصــارف من تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتوســيع الخدمات التي تقدمها وفي زيادة الخدمات      

تفادة القطاع المصرفي بسرعة تنبيه للتطورات المتالحقة واالس المصرفي، ويتميزالمصرفية وكفاءة وفاعلية العمل 

خدمات المصــــــــرفية الجديدة. فقد تم ربط فروع المصـــــــرف المختلفة مع بعضــــــــها منها في اســـــــتحداث الكثير من ال

                                                           

تطلبات نيل مرحال عادل، تحديث الخدمة الصرفية لمواجهة اختالالت المنظومة المعرفية في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق في الجزائر، رسالة مقدمة ضمن 1

  .7، ص2013/2014، جامعة الحاج لخضر باتنة ،نشورةغير م شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص، اقتصاد التنمية،
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البعض من خالل شـــــبكات الحاســـــوب مما ســـــاعد عمالء المصـــــرف على االســـــتفادةمن خدمات المصـــــرف بغض 

  النظر عن الفرع الذي يتعاملون معه.

ا زاد اســــــتخدام البطاقات كما أن اســــــتخدام أجهزة الصــــــرف اآللي، يمكن العمالء من االســــــتفادة من الخدمات، كم

اإللكترونية من خالل أجهزة الصــــرف اآللي المختلفة، من المرونة المتاحة لعمالء المصــــارف. كل هذه التطورات 

في مجال األجهزة والبرمجيات واالتصـــاالت قد ســـاعدت المصـــارف على إعادة هندســـة عملياتها اإلدارية وتتوســـع 

 1.ترنيتاالنخدماتها المصرفية. تقديمها من خالل 

  بازل لرقابة المصرفية اتفاقية الفرع الثاني:

  بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية، وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها والتي منحها      

إضافة إلى منافسة القوية من جانب المصارف اليابانية للمصارف  لبنوك العالمية، مما بسبب أزمات لهذه البنوك،

األمريكية واألوروبية بســــــــبب نقص رؤوس أموال األولى، فقامت الســــــــلطات اإلشــــــــرافية في أقطار مجموعة الدول 

 ،و.م.أ تحدة،الم فرنســا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، الســويد، المملكة بلجيكا، كندا، الصــناعية العشــر (وهي:

إضــــافة إلى لكســــمبورغ وســــويســــرا) بتشــــكيل لجنة من خبراء الســــلطات نقدية والمصــــارف المركزية في هذه الدول، 

  1975.2تجتمع عادة في مقر بنك السنويات الدولية لمدينة بازل السويسرية وكان ذلك سنة 

  ينصب اهتمام لجنة بازل على الجوانب التالية:

 المركزية للتعامل مع مشكالت الرقابة المصرفية.فتح مجال الحوار بين المصارف  -

التنسـيق بين السـلطات النقدية الرقابية المختلفة ومشـاركة تلك السـلطات مســؤولية مراقبة وتنظيم تعاملها مع  -

 المؤسسات المالية األجنبية بما يحقق كفاءة وفاعلية الرقابة المصرفية 

  لمودعين والمستثمرين والجهاز المصرفي برمته ويحققل األمانتحفيز ومساندة نظام رقابي معياري يحقق  -

  .استقرار في األسواق العالمية

 .لفنية للرقابة على أعمال المصارفتحسين األساليب ا -

 المساهمة في تقوية وتعميق والحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي. -

 3.وفي مقدمتها العولمة المالية العمل على إيجاد آليات للتكييف مع المتغيرات المصرفية العالمية، -

 

                                                           

  26،27، ص2008غزازي محمد، الخدمات المصرفية في ظل التحوالت العالمية، أبحاث اقتصادية وٕادارية، جامعة البليدة، الجزائر، العدد الرابع، ديسمبر،1

امعة قاصدي واقع وتحديات، ج –المصرفية الجزائرية والتحويالت االقتصادية سليمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل، ملتقى المنظومة 2

  .287/288مرباح، ورقلة، ص

  .48-47، مرجع سابق، ص 2008-2005منية خليفة، أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على النشاط المصرفي في الجزائر خالل الفترة  3
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 :بازل األولى •

أو  مالئمةأول معايير لها للرقابة المصـــــــرفية وأهمها: معيار نســـــــبة  1988أصـــــــدرت لجنة بازل خالل عام      

 %8(نسـبة رأس المال إلى الموجودات الموزونة لحسب المخاطرة) التي حددتها لحد أدنى قدره *كفاية رأس المال

  .1992من عام  ابتداءولبت من المصارف االلتزام بها 

 من المطلوبات، %8بحيث ال يقل عن نســـــــبة  اقترحت اســـــــتعمال معيار حد أدنى لرأس المال المصـــــــارف،     

اطرة كل )بحســب درجة مخ %100، %50،%20، %5،10%ويقيم بحســب خمســة أقســام من أنواع المدنيين (

  .نوع و توقع تسديد ديونهم

 :الثانيةبازل  •

معايير دولية جديدة دعت المعارف بمركزية الدولية إلى تطبيقها لتحسين الوضع  1996أصـدرت لجنة سنة      

كفاءة رأس  :مؤكدة على أهمية تقييم وٕادارة المخاطر التي تتعرض لها المصــــــــــــارف وترتكز على ثالث ركائز هي

أصدرت مقترحات جديدة بشأن المال حيث  1944المال، وٕاجراءات الرقابة والمراجعة وانضباط السوق. وفي عام 

يتضــــــمن التعديل تقديم حوافز للمصــــــارف الرتقاء بأســـــــاليب إدارة المخاطر، وأن تتوســــــع أهداف الرقابة لضـــــــمان 

 1.استقرار النظام المالي

  

  

  

  

  

 

 

                                                           

العالقة بين مصادر رأس مال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأي عمليات أخرى.  البنك، المخاطر وهو مصطلح يوضحنسبة رأس مال  *

  وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد عدت في المستقبل.
سالمية، معايير بازل الدولية للرقابة المصرفية، بحوث وأوراق عمل الندوة الدولية المنعقدة عبد القادر شاشي، الخدمات المالية وٕادارة المخاطر في المعارف اإل 1

  .471-2010،468أفريل  20-18خالل الفترة 
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  :الفصل خالصة

في ظل االتجاه العالمي نحو المزيد من حرية التجارة، ونظرا ألهمية النســـــبية لتجارة الخدمات في االقتصـــــاد      

القطاعات التي مســــــها عدوى التحوير واالنفتاح وأســــــتدعي األمر  أهمالعالمي، أصــــــبح قطاع الخدمات واحدا من 

العــالميــة للتجــارة وبــالضــــــــــــــبط في  تــدويــل هــذه الخــدمــات في إطــار جهود متعــددة األطراف تحــت مظلــة المنظمــة

، التي عالجت موضــوع تحرير تجارة الخدمات والخدمات المالية والمصــرفية منها،وهذا من األوروجوايمفاوضــات 

  .أجل ضبط عمليات التحرير المصرفي في إطار دولي

ادة من واالســـتف، ية للمصـــارف من توســـيع نطاق نشـــاطهافت عملية تحرير الخدمات المالية والمصـــر لقد مكن      

، لكنها خلقت تحديات هامة فيما يخص تزايد مخاطر واألزمات مما لمتاحة على مســـتوى الســـوق العالميةالفرص ا

  استدعى تحرك الدول لضبط هذا النشاط من خالل اتفاقية بازل للرقابة المصرفية.  

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

طاع المصرفي واقع تحرير خدمات الق

مام إلى المنظمة الجزائري في ظل االنض

 العالمية للتجارة.
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 تمهيد: 

مستوي العالم أمر من شانه إتاحة آفاق  علىوالمالية ال شك أن تحرير تجارة الخدمات المصرفية          
أن  رالعالم، غيواسعة أمام تحفيز النمو في القطاع المصرفي وتحقيق العديد من المكاسب لعدد كبير من دول 

بل سيتوقف نصيب كل دولة من عائد تحرير تجارة الخدمات  ،هذه الدول علىتلك المنافع لن توزع بالتساوي 
 علىحجم هذا القطاع في كل منها ودرجة مرونته والمزايا النسبية التي يتمتع بها ومدي قدرته  علىالمصرفية 
 المنافسة.

 لىعوما لهذه األخيرة من تأثيرات  ،المنظمة العالمية للتجارة إلىاالنضــــــــــمام  إلىوفي إطار ســــــــــعي الجزائر      
اقية تحرير تجارة الخدمات الواردة ضــــــــــمن وخاصــــــــــة الخدمات المصــــــــــرفية والمالية في إطار اتف ،المجال الخدمي

ي القطاع المصـــــــــــــرف علىاتفاقيات هذه المنظمة ســـــــــــــتكون هناك انعكاســـــــــــــات كبيرة قد تكون ايجابية أو ســـــــــــــلبية 
  قمنا بتقسيمه الي: ،ولدراسة الموضوع اكثر والتعمق في جوانبه المختلفة الجزائري.

  .1990اصالحات مصرفي الجزائري قبل تطور القطاع ال : االولالمبحث - 

  .1990صرفي الجزائري خالل اصالحات القطاع الم : الثانيالمبحث - 

  انعكاسات تحرير خدمات القطاع المصرفي علي االقتصاد الجزائري. : الثالثالمبحث - 
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لى إ امالفصل الثالث: واقع تحرير خدمات القطاع المصرفي الجزائري في ظل اإلنظم

  المنظمة العالمية للتجارة

  1990المبحث األول: تطور القطاع المصرفي قبل إصالحات 

جهود المبذولة من طرف الدولة لإلنتقال من العرف القطاع المصـــــــــرفي منذ اإلســـــــــتقالل تطورا كبيرا نتيجة       

السوق وخاصة بعد صدور قانون النقد والقرض، ومع ذلك فإن هذا القطاع يواجه  إلى إقتصـاداإلقتصـاد المخطط 
واكبة هذه . ولمعددا من التحديات التي أملتها التغيرات المتســـــــــــارعة في البيئة اإلقتصـــــــــــادية المصـــــــــــرفية العالمية

مجموعة لجزائري بكان والبد من معالجة القطاع المصــــــرفي ا التغبرات والتطورات في االنظمة المصــــــرفية العالمية
  من اإلصالحات.

  المطلب األول: إنشاء نظام مصرفي وطني

تميز النظام المصرفي الجزائري قبل اإلستقالل بوجود عدد من البنوك موزعة عبر كافة التراب الوطني تخدم      

لمال س انظاما مصــــــــرفيا واســــــــعا مملوكا لرأ مصــــــــالح اإلحتالل الفرنســــــــي، أما بعد اإلســــــــتقالل فقد ورثت الجزائر
ونتيجة لذلك فقد واجهت الجزائر وضعا إقتصاديا صعبا مما أدى بالسلطات  ،أساس ليبيرالي الفرنسي والقائم على

فقد  اذوســــــيادتها، وهكالجزائرية إلى تحدي هذه الصـــــعاب واإلقدام على تأميم هذه البنوك إلســـــتجاع كامل حقوقها 

  في: والمتمثلةقامت بإنشاء مجموعة من الهيئات المالية 

  الخزينة العامة:-1

تمثلت الخطوة األســاســـية األولى عقب اإلســـتقالل في الفصـــل بين الخزينة الفرنســـية والخزينة الجزائرية، ومن      

، وقد أوكلت إليها األنشطة التقليدية الخاصة بوظيفة 1962الخزينة العامة الجزائرية في أوت  جراء ذلك تم إنشاء
ض الصـــالحيات المهملة فيما يخص منح قروض اإلســـتثمار للقطاع اإلقتصـــادي، الخزينة، إضـــافة إلى منحها بع

  وقروض التجهيز للقطاع الفالحي.

  BCA :)بنك الجزائر حاليا(الجزائري البنك المركزي -2

، وقد أنشـــئ على شـــكل 1962ديســـمبر  13بتاريخ  144-62ثم إنشـــاء البنك المركزي بموجب القانون رقم      
د باقي المؤســــســــات بالســــيولة، ويرأس البنك ية معنوية وٕاســــتقالل مالي، حيث يزو بشــــخصــــ مؤســــســــة وطنية تتمتع

ومدير عام ليتم تعيينهما بمرســــــــــوم رئاســــــــــي وبإقتراح وزير المالية باإلضــــــــــافة إلى باقي أعضــــــــــاء الهيكل محافظ 
  التنظيمي للبنك.
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  C.N.E.Pالصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط: -3

، وتتمثل مهمته 64/227بموجب القانون  1964أوت  10س الصــندوق الوطني للتوفير واإلحتياط في تأســ     
في جمع اإلدخارات الصــــــغيرات للعائالت واألفراد وهو مؤســــــســــــة عامة تتمتع بالشــــــخصــــــية المعنوية واإلســــــتقالل 

  المالي.

ات لجماعويل البناء، اأما في مجال القروض فإن الصـــــــــــــندوق مكلف بتمويل ثالث أنواع من العمليات: تم
 ليات الخاصــــــــــــــة ذات المنفعة الوطنية، وفي إطار هذه العمليات األخيرة فالصــــــــــــــندوقالمحليـة لتمويل بعض العم

وبقرار من وزير المالية، تم  1971بإمكانه شـــــــــراء ســـــــــندات التجهيز التي تصـــــــــدرها الخزينة العامة، وٕابتداءا من 
أنه  وهذا األمر قد أعطي دفعة قوية له حيث ،لبنك وطني للســــــكنصــــــندوق الوطني للتوفير واإلحتياط كتكريس ال

أمام حافز الحصـــــول على ســـــكن في إطار برامج الصـــــندوق قد زاد إدخار العائالت وٕارتفعت موارده المالية، يقوم 
  سكن جديد.لبناء سكن أو شراء  الصندوق لمنع قروض إما

  BNA الجزائري:البنك الوطني -4

برأس مال قدره  1966جوان  13المؤرخ في  66/178الجزائري بموجب األمر رقم تأســـــــس البنك الوطني 

مليون دينار جزائري، ويعتبر أول البنوك التجارية التي تم تأســيســها في الجزائر المســتقلة وقد عوض تأســيســه  20
  البنوك التالية:

  القرض العقاري للجزائر وتونس.-

  القرض الصناعي التجاري.-

  تجارة والصناعة في إفريقيا.البنك الوطني لل-

  بنك باريس وهولندا.-

  مكتب معسكر للخصم.-

  إن إندماج هذه البنوك في البنك الوطني الجزائري قد تم في تواريخ مختلفة.

جمع الودائع ومنح القروض القصيرة األجل ونظرا لمبدأ التخصص في النظام بيقوم البنك الوطني الجزائري 
البنـك بمنح القروض للقطـاع الفالحي والتجمعـات المهنيـة لإلســــــــــــــتراد والقطاع الخاص البنكي الجزائري فقـد تكفـل 

 والمؤسسات العمومية.
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  CPA : الجزائريالقرض الشعبي -5

   10، برأس مال قدره1966ماي  14بتاريخ  75-67المعدل باألمر  30-66أنشئ بموجب القانون رقم 

  يؤسس في الجزائر حيث جاء ليحل محل البنوك التالية:مليون دينار جزائري حيث يعتبر ثان بنك تجاري 

  ،قسنطينة).ةوهران، عنابالشعبي الجزائري(القرض  -
  الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي. -

  بنوك أجنبية أخرى: 3ثم أدمجت بعد ذلك 

  .1968شركة مارسيليا للقروض في جوان  -

  المؤسسة الفرنسية للقرض. -

أصبح يقوم بمنح القروض المتوسطة  1971وٕانطالقا من سنة  1968جانفي مصـر) في-البنك المختلط(الجزائر-
بمنح قروض للقطاع الحرفي والمهن الحرة والقطاع الســـــياحي والفنادق والصـــــيد والتعاونيات  لأيضـــــا، وتكفاألجل 

  غير الفالحية.

  BEA الجزائري:البنك الخارجي -6

آخر بنك و يعتبر ثالث  204-67وبموجب األمر  1967أكتوبر  01تأســــــس البنك الخارجي الجزائري في 
  بنوك أجنبية: 5خارجي يتم تأسيسه تبعا لقرارات تأميم القطاع المصرفي، وقد تم إنشاؤه على أنقاض 

  القرض الليوني.-

  الشركة العامة.-

  قرض الشمال.-

  البنك الصناعي للجزائر والمتوسط.-

  بنك باركليز.-

يمــارس هــذا البنــك جميع مهــام البنوك التجــاريــة، وفي جــانــب اإلقراض فهو يتكفــل بتمويــل عمليــات التجــارة 
  1.الجزائريينالخارجية، ويقوم بمنح القروض لإلستراد وتأمين المصدرين 
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  CAD : للتنميةالصندوق الجزائري -7

والحقت به أربع مؤسـسات مصرفية  07/5/1963بتاريخ  165-63تم تأسـيس الصـندوق بموجب القانون 
  كانت تتعامل في اإلئتمان متوسط األجل وهي:

  القرض العقاري.-

  القرض الوطني.-

  صندوق صفقات الدولة.-

  ومؤسسة مصرفية واحدة متخصصة في اإلئتمان طويل األجل هي:

  1.ئرالجزاصندوق تجهيز وتنمية -

  1971 ـالمالي والمصرفي ل حالثاني: اإلصالالمطلب 

شـــــهدت بداية الســـــبعينات بعض اإلصـــــالحات والتعديالت على الســـــياســـــة المالية والنقدية بســـــبب النقائص 

الموجودة فيها وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، حيث أنشئ مجلس القرض والهيئة التقنية للمؤسسات المصرفية 
حيث أعطى هذا األمر صـــــالحيات جديدة  ،والمتضـــــمن تنظيم البنوك 30/6/1971في  47-71بموجب األمر 

  وتسبيقات بدون قيود أو شرط.للبنك المركزي والمتمثلة في منح قروض 

 ،كإمتداد للصــندوق الجزائري للتنمية 1971وفي إطار هذه اإلصــالحاتتم إنشــاء البنك الجزائري للتنمية في 
  خاص بمنح القروض طويلة األجل في إطار تمويل المخططات التنموية. وهو بنك إستثماري

رؤية جديدة من خاللها تم إســـــناد مهمة تســـــيير ومراقبة العمليات  1971ي لســـــنة لقد حمل اإلصـــــالح المال
  المالية للمؤسسات العامة للبنوك وقد تم إتخاذ اإلجراءات التالية:

  ططة والمتمثلة في:تحديد طرق تمويل اإلستثمارات العامة المخ-

  قروض بنكية متوسطة األجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة إلعادة الخصم لدى البنك المركزي.-

  ).BAD(الجزائري للتنمية كمثل: البنمتخصصة  قروض طويلة األجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية-

  المالية.التمويل عن طريق القروض الخارجية وذلك من خالل تصريح مسبق من وزارة -

                                                 
لوم التسيير، ع بعلى حسن مبارك، إمكانية رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي في ظل التغيرات االقتصادية المعاصرة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في 1

  .62، ص 2011/2012توري، قسنطينة، جامعة من ،منشورة رمالية، غيفرع إدارة 



واقع تحرير خدمات القطاع المصرفي الجزائري في ظل االنضمام الي الفصل الثالث:

 المنظمة العالمية للتجارة
  

 
75 

تقوية دور المؤسـسـات المالية في تعبئة اإلدخار الوطني عن طريق المسـاهمة اإلجبارية للمؤسـسـات العامة في  -
من  26ميزانية الدولة، وذلك بتخصـيص مبالغ اإلحتياطات في حسـاب لدى الخزينة العامة وذلك بمقتضى المادة 

  .1971ديسمبر  31لـ  93-71التعليمة 

  نكي للمؤسسات العامة بقيام هذه األخيرة بتوظيف كل عملياتها المالية في بنك واحد.يتم التمويل الب -

  دعم المؤسسات العامة التي تواجه عجز في التسيير. -

  تحديد معدالت الفائدة بطريقة إدارية ومركزية.-

  اإلستغالل وحساب اإلستثمار. بهما: حساتح حسابين فقط إلزام المؤسسات بف -

ص وٕاقرار مبدأ التخصــــ ،بحيث ال يحقق للمؤســــســــات التعامل مع أكثر من بنك واحد ،التوطين اإلجباريإقرار  -
  القطاعي للبنوك بحيث يكون لكل بنك متخصص في التعامل وتمويل قطاع إقتصادي محدد.

 باشرت الدولة سياسة إعادة الهيكلة للبنوك، وذلك إلضفاء المزيد من التخصص في مجال نشاطها، وقد تم

  هما: بنكانإعادة هيكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، وٕانبثق

  BADR الريفية:بنك الفالحة والتنمية -1

بعد إعادة هيكلة البنك الوطني  13/13/1982في التاريخ  82-206تأســــس هذا البنك بموجب المرســــوم 

الودائع ومنح قروض متوســـــطة وطويلة األجل، ومن ناحية الجزائري برأســـــمال قدره مليار دينار، ويقوم هذا بجمع 
  التخصص فهو متخصص في تمويل القطاع الفالحي.

  BDL المحلية:بنك التنمية -2

بعد إعادة هيكلة القرض الشــعبي  30/04/1985الصــادر في  85-85أنشــئ هذا البنك بموجب المرســوم 

ام: عــوٕاســــــــــــــتثمــار وقــد بلغــت فروع البنــك في أواخر الجزائري وهو آخر بنــك تجــاري يؤســــــــــــــس، وهو بنــك إيــداع 
  1.وكالة 8150:200

  اإلصالحات المصرفية األساسية الث:المطلب الث

نظام الوظيفي لل قامت الســـــــــلطات الجزائرية بإصـــــــــدار قوانين وٕاصـــــــــالحات أخرى وذلك للتغيير في الجانب

  التي قد تتماشى مع الظروف الجديدة. المصرفي وٕاعادة النظر في سياسة التمويل

  

 

                                                 
  .70-66، ص ص 1991أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، يدوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
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  )1986نظام البنوك وشروط اإلقراض(قانون  الفرع األول:

س أســعار الصــرف وهذا قد م شــهدت فترة الثمانينات أزمة مزدوجة بســبب إنخفاض أســعار البترول وٕانهيار
الصــــــــــــــادر في  12-86بموجب القانون رقم  1986 ظهور إصــــــــــــــالحات  ممـا أدى إلى، اإلقتصــــــــــــــاد الجزائري

إصـــــــــــالح جذري  وهو قانون بنكي جديد هدفه اّألســـــــــــاســـــــــــي ،و المتعلق بنظام البنوك والقروض 19/08/1986
لدور وأهمية الســــياســــة النقدية في تنظيمها لحجم الكتلة النقدية  ع إعادة اإلعتباروأســــاســــي للمنظومة المصــــرفية م

ة والقواعد بإرســـــــــــــاء المبادئ العام المتعلق بنظام البنك والقرض فإنه يســـــــــــــمح 86/12المتداولة، وبموجب قانون 

لذي التشــــــريع بصــــــراحة على توحيد اإلطار القانوني ا فينصرفي ومن الجانب التطبيقي، التقليدية للنشــــــاط المصــــــ
  بكل المؤسسات المصرفية والمالية مهما كانت طبيعتها القانونية.شير النشاط الخاص ي

  ومن أهم المبادئ التي يضمنها هذا القانون نذكر مايلي:-

رفي  نظام مصــــــالفصــــــل بين البنك المركزي كمقرض أخير وبين نشــــــاطات البنوك التجارية مما أدى إلى إنتشــــــار -
  على مستويين.

مشــــــاركة الجهاز المصــــــرفي في توفير الموارد المالية الضــــــرورية للتنمية اإلقتصــــــادية وتقليص دور الخزينة في -
  تمويل اإلستثمارات.

  1.إنشاء ميثاق رقابة على النظام المصرفي وهيئات إستشارية أخرى-

  ولقد أنشئ بموجب هذا القانون ميثاق لإلشراف والرقابة وتوجيه النظام المصرفي وهي:

  :المجلس الوطني للقرض-1

يســــــــــــــتشــــــــــــــــــار المجلس الوطني للقرض في تحـــــديـــــد الســــــــــــــيـــــاســــــــــــــــــة العـــــامـــــة للقرض مع األخـــــذ بعين 
وضــــعية لطات وبرامج التنمية اإلقتصــــادية وإاحتياجاتاإلقتصــــاد الوطني، وخاصــــة فيما يتعلق بتمويل مخطاإلعتبار 

ة بطبيعة وكل األمور المرتبط القرض والنقد ســــات المرتبطة بســــياســــةالنقدية للبلد، ويقوم هذا المجلس بإعداد الدرا
  وتكلفة حجم القرض في إطار مخططات وبرامج التنمية اإلقتصادية الوطنية.

  اللجنة التقنية للبنك:-2

مكلفـة بمتـابعـة جميع المقـاييس ذات العالقـة بتنظيم العالقــة  وهي، المركزييرأس هـذه اللجنـة محـافظ البنـك 
، لمراقبة المخولة لهااالقانونية البنكية تبعا لسلطات  البنكية، كما تسهر على ضمان تطبيق التنظيمات والتشريعات

  2.وتهدف الصالحيات المخولة لها إلى تشجيع اإلدخار ومراقبة وتوزيع القروض

                                                 
  .56، 55بلعلمي لزهر، مرجع سابق، ص ص  1
  .68والمصرفية المعاصرة، مرجع سابق، ص  بلعلى حسين مبارك، إمكانية رفع كفاءة أداء أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغيرات االقتصادية 2
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  )1988إستقاللية المؤسسات( قانون :الفرع الثاني

، وهو مكمل 12/01/1988المؤرخ في  1-88صـــــدر قانون إســـــتقاللية المؤســـــســـــات بموجب القانون رقم 
ن توجيه المؤســــســــات العامة، حيث أصــــبحت البنوك أكثر ويتضــــمومعدل لقانون نظام البنوك وشــــروط اإلقراض، 

ح أصبحت مؤسسات إقتصادية تهدف إلى تحقيق الربإستقاللية في إدارة مواردها المالية وفي منح القروض وبذلك 
  والمردودية ومن أهم مبادئه مايلي:

  دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية بغية تحقيق توازن كلي. تطوير-

  إستقاللية البنوك في إطار التنظيم الحديث.-

 المؤســـســـات العمومية بما فيها البنوك، التي أصـــبحت المتعلقة بإســـتقالليةبعد إصـــدار النصـــوص القانونية 

تسير وفقا للمبادئ التجارية والمردودية على أساس أن هذا القانون يعتبر مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية 
إقتصـــادية وهذا ما يدرج البنوك ضـــمن دائرة المتاجرة لتحفيزها قصـــد النظر في عالقتها مع المؤســـســـات العمومية 

بالجوء  ةما ســـمح هذا القانون لمؤســـســـات القرض والمؤســـســـات الماليك، لتي تحددها القواعد التقليديةاإلقتصـــادية ا

في الســوق الداخلية والخارجية، كما تخلت الخزينة العمومية عن تمويل إســشــمارات  إلى القروض متوســطة األجل
  1.يصادية ليوكل ذلك للنظام المصرفالمؤسسات العمومية اإلقت

وعلى الرغم من اإلصـــــــــــــالحات المشـــــــــــــار إليها إال أنه يمكن القول أن البنوك العمومية لم ترقى إلى الدور 

الجديد الموط بها بسبب اإلجراءات والقوانين المقيدة ألنشطتها والتي لم تمكنها من القيام بدورها الكامل في عملية 
د اصــــالح النظام المصــــرفي بما يتماشــــى مع إقتصــــالوســــاطة المالية، هذا ما أدى إلى تدخل الســــلطات المعنية إل

  2.السوق، وٕاصدار إصالحات جديدة

  1990المبحث الثاني: القطاع المصرفي خالل إصالحات 

بالرغم من اإلصــــالح الذي عرفه النظام المصــــرفي في نهاية الثمانينات، إتضــــح أنه ال يكفي لإلنخراط في 
انون جديد تمثل في قانون النقد والقرض الذي أدخل الســـــــــوق، مما إســـــــــتدعى المصـــــــــادقة على ق قتصـــــــــادإعجلة 

  تعديالت على مستوى القطاع المصرفي.

 

 

 

                                                 
  .53، 52، ص ص 2003، 3الطيب ياسين، النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية، مجلة الباحث، جامعة الجزائر، العدد  1
  .72مرجع سابق، ص المستقلة،أحمد هني، اقتصاد الجزائر  2
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  90/10قانون النقد والقرض  المطلب األول:

تماشيا مع الوضع الجديد أي  1990أفريل  14المؤرخ في  90/10لقد تم إصدار قانون النقد والقرض 
السوق، ويعتبر هذا القانون نصا تشريعيا جاء من أجل إبراز أهمية المكانة التي يجب  مرحلة اإلنتقال إلى إقتصاد

  أن يكون عليها النظام المصرفي.

  مضمون وأهداف قانون النقد والقرض الفرع األول:

  أوال: مضمون قانون النقد والقرض 

المتعلق بالنقد و القرض يمثل منعطف حاســـــم فرضـــــه منطق التحول إلى  90/10إن إصـــــدار القانون رقم 
ث وضع ، حيإقتصـاد السـوق من أجل القضـاء على نظام تمويل اإلقتصـاد الوطني القائم على المديونية والتضخم

ة وٕابراز وظيفة الوساطة الماليتميز بإعادة تنشيط  ، قانون النقد والقرض النظام المصرفي على مسار تطور جديد
دور النقد والسـياسـة النقدية، وأعيد للبنك المركزي صالحياته في تسيير النقد واإلئتمان في ضل إستقاللية واسعة، 

وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية، كما تم فصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خالل وضع  سقف لتسليف 
ويل عجز الميزانية مع تحديد مدتها، وٕاســــــــترجاعها إجباريا كل ســــــــنة وكذا إرجاع ديون الخزينة البنك المركزي لتم

ســــــــــــــنة، ومنح كل شــــــــــــــخص طبيعي ومعنوي غير البنوك  15العـامـة تجـاه البنك المركزي وفق جدول يمتد على 
  1.والمؤسسات المالية من أداء هذه العمليات

  :من أهم التدابير التي جاء بها القانون ما يلي

منح إسـتقاللية البنك المركزي الذي أصـبح يسـمى"بنكالجزائر"وٕاعتباره سـلطة نقدية حقيقية مسـتقلة عن السـلطات -أ

  المالية تتولى إدارة وتوجيه السياسة النقدية في البالد.

تمويل  المالية في تعديل مهام البنوك العمومية لزيادة فعاليتها في النشــــــــــــــاط المصــــــــــــــرفي بقيامها بالوســــــــــــــاطة-ب

قتصـــاد الوطني، وذلك بإلغاء التخصـــص في النشـــاط المصـــرفي، وتشـــجيع البنوك على تقديم خدمات مصـــرفية اإل
  جديدة ودخول االسواق المالية ومواجهة المنافسة.

تفعيل دور الســـــــــوق المصـــــــــرفية في التنمية وتمويل اإلقتصـــــــــاد الوطني وفتحه أمام البنوك الخاصـــــــــة والبنوك -ج

  2.إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقيم المنقولة، األجنبية لمزاولة أنشطتها

  

 

                                                 
ع وتحديات، واق–عاشور، واقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومنهج اإلصالح، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت  بلعزوز بن علي، كتوش 1

  .496، ص 2004ديسمبر  15-14جامعة حسيبة بن بوعلي، الشاف، أيام 
  .75، ص 2006، 4مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد مصطفى عبد اللطيف، دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط االقتصادي حالة الجزائر،  2
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  النقد والقرضقانون  فثانيا: أهدا

  مايلي: 10-90من بين اهم أهداف قانون النقد والقرض      

  *وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المالي والمصرفي.

  *رد اإلعتبار لدور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض.

  *إعادة تقييم العملة بما تخدم اإلقتصاد الوطني.

  .*تشجيع اإلستثمارات والسماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة وأجنبية

  *إنشاء سوق نقد حقيقية(بورصة).

  1.البنوك*إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل 

قانون النقد والقرض قد وضــع المنظومة المصــرفية في مســار لإلنتقال إلى إقتصــاد الســوق،  يمكن القول أن

  أعطي إستقاللية للمؤسسة المصرفية وتجسيدها على أرض الواقع.

  قانون النقد والقرض ئمباد الثاني:الفرع 

  كرس قانون النقد والقرض أفكار ومبادئ جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام المصرفي وأدائه ومن بينها مايلي:     

  :أهمية التخطيط)( الحقيقيةدائرة النقدية والدائرة الفصل بين ال-1

بنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرة النقدية والحقيقية حتى تتخذ القرارات على أساس األهداف ت

 النقدية التي تحددها الســــلطة النقدية وبناءا على الوضــــع النقدي الســــائد، وهذا عكس ما كانت عليه القرارات حين
  كانت هيئة التخطيط تتخذ على أساس كمي حقيقي.

  ميزانية الدولة):(والمالية الفصل بين الدائرة النقدية -2

جوءها الخزينة بموجب هذا القانون حرة في ل تعد والمالية، فلملدائرة النقدية فصــــــــل قانون النقد والقرض بين ا     

  إلى البنك المركزي لتمويل العجز، وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق مايلي:

  اظم للخزينة.البنك المركزي عن الدور المتع ليةإستقال -

  تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي، وتسديد الديون السابقة. -

  ات النقدية.الحد من األثار السلبية للمالية العامة على التوازن -

  في تمويل اإلقتصاد. تراجع إلتزامات الخزينة -

                                                 
1www.djelfa.info.consulté le : 17/04/2015, 21:00h. 
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  :القرض(اإلئتمان)الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة -3

ت اأبعدت الخزينة العامة عن منح القروض ليبقي دورها يقتصـــــر على تمويل اإلســـــتثمار  بموجب هذا القانون     
  العامة المخططة من طرف الدولة، وبهذا أعيد للجهاز المصرفي دوره في منح القروض لإلقتصاد.

  سلطة نقدية وحيدة ومستقلة: إنشاء-4

لطة المالية كانت تتحرك على انها هي الســ ةعديدة، فوزار كانت الســلطة النقدية ســابقا مشــتتة في مســتويات 
النقدية، والخزينة كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي للتمويل عجزها، والبنك المركزي كان يمثل ســــــــــــــلطة 

إصــــــدار النقد ولذلك جاء قانون النقد والقرض ليلغي هذا النقد من خالل إنشــــــاء ســــــلطة نقدية  نقدية إلحتكارٕامتياز
 1.واحدة ومستقلة عن أي جهة كانت والمتمثلة في مجلس النقد القرض

  الجديدة التي جاء بها قانون النقد والقرض لالثالث: الهياكالفرع 

تعديالت عامة على النظام المصــــــــــرفي الجزائري من أجل ضــــــــــمان  )10-90(أدخل قانون النقد والقرض 
  حسن سير التنظيم النقدي والمصرفي، ومن بين هذه التعديالت إحداث أجهزة تنظيمية ورقابية جديدة أهمها:

  البنوك والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر.

  مجلس النقد والقرض:-1

) 10-90العناصــــــــر االســــــــاســــــــية التي جاء بها قانون النقد والقرض (إنشــــــــاء مجلس النقد والقرض من ان       
بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليه والصــــــــــالحيات الواســــــــــعة التي منحت له، فهو يؤدي وظيفتين: وظيفة مجلس 

موظفين سامين يعينهم  3إدارة بنك الجزائر ووظيفة السـلطة النقدية للبالد ويتشـكل من: نواب المحافظ كأعضاء و
  يس الحكومة.رئ

كما يمكن لمجلس النقد والقرض أن يشـكل من بين أعضـاء لجانا إستشارية، ويحق له إستشارة أي هيئة أو 

  أي شخص إذ رأى ذلك ضروري.

ورهن  ، الخصمالنقودويقوم مجلس النقد والقرض بتسـيير وٕادارة بنك الجزائر وٕاصدار قوانين تتعلق بإصدار 

ما له عدة صــالحيات مثل: تقديم وســحب اإلعتماد للبنوك والمؤســســات المالية السـندات العامة والخاصــة...إلخ، ك
 البنوك والمؤسسات المالية االجنبية في الجزائر.تمثيل  واألجنبية، كما يسمح بفتح مكاتب الوطنية

 

                                                 
  ) متاحة على الموقع:03/11) واألمر (90/10بحوصي مجذوب، استقاللية البنك المركزي بين قانون (1

www.elbassir.net, consulté le : 16/04/2015, 10:00. 
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  : لهبنك الجزائر والهيئات المسيرة -2

وهوعبارة عن مؤســــــــســــــــة وطنية تتمتع بموجب قانون النقد والقرض أصــــــــبح المركزي يســــــــمى بنك الجزائر، 
النقد وحســب  المحافظ ومجلس ماله كاملة للدولة، ويقوم بتســييرهملكية رأســبالشــخصــية المعنوية واإلســتقالل وتعود 

توفير أفضل الشروط لنمو منتظم لإلقتصاد الوطني  :فمهمة بنك الجزائر تتمثل في 10-90من قانون  55المادة 
  خلي والخارجي للنقد.والحفاظ على اإلستقرار الدا

  هيئات الرقابة:-3

من أجل ضــمان إنســجاموٕانضــباط القطاع المصــرفي والمحافظة على إســتقرار النظام المصــرفي، كان والبد 
  1.ةوآليات لمراقبة السلطة النقدي من إنشاء هيئات

 :نذكر منها

  الرقابة المصرفية: لجنة-ا

إنشـــــاء هذه اللجنة، وهي مكلفة بمراقبة حســــــن على  10-90من قانون النقد والقرض  143نصـــــت المادة 

ظ البنك فتطبيق القوانين واألنظمة التي تخضــــــــــــع لها البنوك والمؤســــــــــــســــــــــــات المالية وتتكون هذه اللجنة من محا
  مة العليا وخبيرين يقترحهما وزير المالية.المركزي رئيسيا، قاضيان من المحك

  مركزية المخاطر:-ب

ة تقوم بتجميع المعلومات ســــميت بمركز المخاطر ئيه160في مادته  10-90أســــس قانون النقد والقرض 

ينظمها ويســـــــــيرها بنك الجزائر، حيث تتكفل جميع أســـــــــماء المســـــــــتفيدين من القروض وطبيعة وســـــــــقف القروض 
  المقدمة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية. الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات

  مركزية عوارض الدفع:-ج

ات المالية ، تقوم البنوك والمؤسسذي يتميز بالتغيير وعدم اإلستقرارالجديد ال في المحيط اإلقتصادي والمالي     

ـــاكل على مســــــــــــــتوى إســــــــــــــترجاع هذه  بمنح القروض لعمالئها، وأثناء ذلك، من المحتمل أن يحدث بعض المشـــــــــــ
تم إنشـــــــــــــــاء مركزيــة  22/03/1992المؤرخ في  02-92القروض، ولــذلــك فقــد قــام بنــك الجزائر بموجــب النظــام 

كل المؤســســات المالية اإلنظمام إلى هذه المركزية وتقديم كل المعلومات الضــرورية  وعرض علىعوارض الدفع، 
  لها.

 

                                                 
دية، فرع احمديش مجيد، النظام المصرفي الجزائري في ظل االصالحات االقتصادية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتص1

  .102، 101، 100، ص صص 3،12011/2012امعة الجزائر تحليل اقتصادي،  غير منشورة ،  ج
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  مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة: جهاز-د

الشــــيك، وقد أنشــــئ بموجب النظام رقم وهي عم ضـــبط قواعد العمل بأهم وســــائل الدفع جاء هذا الجهاز ليد
المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشـــــيكات لعدم  حيث يعمل على تجميع ،22/03/1992المؤرخ في  92-03

  1.إلى الوسطاء الماليين المعنيين كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه المعلومات

  البنية الجديدة للقطاع المصرفي الفرع الرابع:

قد أدخلت عدة تعديالت هامة على هيكل القطاع المصــــــــــــرفي، ألول مرة  10-90إن قانون النقد والقرض 
منذ اإلســــتقالل تم الســــماح بإنشــــاء بنوك خاصــــة وســــمح للبنوك األجنبية بمزاولة أنشــــطتها في الســــوق المصــــرفية 

  الجزائرية.

ت أسـاسية وهي: البنوك والمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل كما هو قطاعا 3يتكون النظام المصـرفي من 
  مبين في الشكل الموالي:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
حالة الجزائر، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، –جمعون نوال، التمويل المصرفي ودوره في تمويل التنمية االقتصادية 1

  .100-99، ص ص 2004/2005، 3جامعة الجزائر  منشورة،تخصص نقود ومالية، غير 
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  2009النظام المصرفي حتى نهاية ديسمبر  ل): هيك02الشكل رقم(

 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

عبد الرزاق، تطور مؤشرات االداء ومسار االصالحات في القطاع المصرفي الجزائري، ابحاث  حبار المصدر:

.34،35ص ص ،2011ادارية واقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد العاشر، ديسمبر،   

  

 بنك الجزائر

 مكاتب التمثيل المؤسسات المالية البنوك

 مؤسسات مالية

 خاصة

 مؤسسات مالية

 عامة

 SOFINANCEسوفيناس -

شركة إعادة التمويل  -
 SRHالرهني

الشركة العربية اإليجار  -

ALC 

CETELEM 
MAGREB 

LEASING 

 

 

 

 .BEAالبنك الخارجي  -

 BNAجزائريالالبنك الوطني -

 BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية-

 CPAالقرض الشعبي الجزائري -

 CNEPصندوق التوفير واالحتياط -
 BBAبنك البركة الجزائري -

 ABCبنك العرب للتعاون-

 NBبنك نتيكسي-

 SGسوسيتي جنرال -
 CBسيتي بنك -

 الجزائر–بنك العرب -

 TBAبنك ترست الجزائر -

 GBAالجزائر –بنك الخليج  -

 HBTFبنك اإلسكان للتجارة والمالية-
  BVPالبنك الوطني الشعبي بإيباد -

 الشركة العربية البنكية.

 الصندوق الوطني للتبادل الفالحي -

- calyonalgerie 
- pariber el djazair 

-franca bank el djazair 

البنك البريطاني العربي  -

 التجاري

BACB. 
إتحاد بنوك عربية وفرنسية -

 UBAIصناعية تجارية 

 القرض الفالحي أندسبور -

البنك التونسي الخارجي -

TIB 
-FORTISTIS BANK 

-BAWCA SA BADEL 

 

 

 

 

 بنك الجزائر للتنمية -

BAD 
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  في إطار برنامج التعديل الهيكلي اإلصالحات المصرفية الثاني:المطلب 

بأنها تميزةباإلنهيار التام للتوازنات اإلقتصـــــــــادية والنقدية  1993يمكن وصـــــــــف وضـــــــــعية الجزائر في نهاية      
ام توالمالية بفعل إنخفاض إيرادات الدولة لتدهور أســــــــعار المحروقات وٕارتفاع المديونية وخدمات الدين، وٕانســــــــداد 

لألســـواق المالية والنقدية أمام الســـلطات الجزائرية، وتدهور خطير في الوضـــعية األمنية مما نتج عنه خســـائر في 
  الممتلكات العامة والخاصة.

وعلى هذا االســـــــــاس قامت الســـــــــلطات الجزائرية مع مؤســـــــــســـــــــات النقد الدولية بإبرام برنامج اإلصـــــــــالحات 

  :اإلقتصادي الشامل الذي إمتد على مرحلتين

  .1995ماي الي  1994قتصادي قصير األجل من أفريل مرحلة التثبيت اإل -

  .1998-1995سنوات من  3االجل لمدة مرحلة التعديل الهيكلي متوسط  -

يهدف برنامج اإلصــــالح اإلقتصــــادي الشــــامل إلى القضــــاء على اإلختالالت العميقة في توازنات اإلقتصــــاد      
الجزائر، رغم اإلصــــــالحات التي قامت بها من قبل، وٕاعادة اإلســــــتقرار النقدي تخطي مرحلة  منهاعانت الكلي التي

التحول إلى إقتصــاد الســوق بأقل التكاليف، وللوصــول إلى ذلك، إرتكزت الســياســة اإلقتصــادية والنقدية والمصــرفية 
  على تحقيق مايلي:

  التحكم في المصروف النقدي للحد من التضخم. -

الفائدة المدنية للبنوك، ورفع معدالت الفائدة الدائنة على اإلدخار لتحقيق أســــــــــــعار فائدة حقيقة  تحرير معدالت -
  موجبة.

توفير الشــــــــــــــروط الالزمـة لتحرير التجـارة الخـارجية، تمهيدا لإلنضــــــــــــــمام إلى المنظمة العالمية للنجارة ومن ثم  -
  اإلندماج في العولمة اإلقتصادية.

  1.ةعم القيمة الخارجية للعملرفع إحتياطات الصرف بغرض د -

  تعديالت قانون النقد والقرض المطلب الثالث:

رامج م وضع عدد من البت ، حيثظلت الجزائر ومنذ بداية التسـعينات تطبق سياسات اإلصالح اإلقتصادي
الشامل، كما تم إجراء عدد من اإلصالحات على المنظومة المصرفية كان آخرها  في إطار اإلصالح اإلقتصادي

مدعما بأهم األفكار  ءالمتعلق بالنقد والقرض إذ جا 26/08/2003) الصــــادر في 11-03التعديالت(األمر رقم 

المر ��� ��ض ا	��د��ت ا	�ز��� ا	�� ��ء �� ا �� ا	����د  ، 10-90والمبـادئ التي تجســــــــــــــدت في القـانون 
الفصـــــــــــــل بين مجلس اإلدارة ومجلس النقد والقرض فيما يخص الهيكل التنظيمي، البنوك  :والمتمثلة في 01-01

                                                 
  .499، 498بلعزوز علي، كتوش عاشور، واقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومنهج اإلصالح، مرجع سابق، ص ص 1
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ظم العمل نالخاصــــة(بنك الخليفة والبنك الصــــناعي والتجاري الجزائري) وذلك لمراجعة القوانين والتشــــريعات التي ت
المصـــــرفي إلى القواعد والمعايير المصـــــرفية العالمية واإلســـــتمرار في تعميق مســـــار  اع النظامالمصـــــرفي، وٕاخضـــــ

  اإلصالحات، حيث مست هذه التعديالت جملة من المواد وكانت تهدف إلى تحقيق:

  لبنك الجزائر بممارسة أفضل صالحياته عن طريق: السماح-1

  بنك الجزائر. الفصل بين صالحيات مجلس النقد وصالحيات مجلس إدارة -

توسيع صالحيات مجلس النقد والقرض، وذلك بإضافة شخصين يعينان بموجب مرسوم رئاسي باإلضافة إلى  -

  ).11-03من االمر  58المادة (المالية موظفين سامين لهم خبرة بالمسائل  3المحافظ ونوابه الثالث و

 شطة البنوك بإضافة أمانة عامة لها وٕامدادهاتدعيم إستقاللية اللجنة المصرفية وتفعيل دورها في مراقبة أن -

  .بالوسائل والصالحيات الكافية لممارسة مهامها على أحسن وجه

  اإلتصال والتشاور بين بنك الجزائر والحكومة عن طريق: تقوية-2

  إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الموجودات الخارجية والدين الخارجي. -

  إثراء شروط ومحتوى التقارير الإلقتصادية والمالية وتسيير بنك الجزائر. -

  التداول الجيد للمعلومات الخاصة بالنشاط المصرفي والمالي، والعمل على توفير األمن المالي للبالد. -

  حماية للبنوك وإلدخار الجمهور عن طريق: أحسن توفير-3

ى المخالفين العقوبات الجزائية عل إعتماد البنوك ومســـيريها، وٕاقرار تدعيم الشـــروط والمعايير المتعلقة بتراخيص -

  لشروط وقواعد العمل المصرفي.

  إنشاء صندوق التأمين على الودائع الذي يلزم البنوك التأمين على جميع الودائع. -

  توضيح وتدعيم شروط عمل مركزية المخاطر. -

قد حدد بوضــوح عالقة بنك الجزائر مع الحكومة فمنح  11-03األمر  وفي هذا الســياق نســتطيع القول أن
  1.االمناسبة وتنفيذهة يدالتي تمكنه من رسم السياسة النق البنك اإلستقاللية

 

 

  

  

                                                 
  .86، 85، 84بلعلى حسين مبارك، مرجع سابق، ص صص 1



واقع تحرير خدمات القطاع المصرفي الجزائري في ظل االنضمام الي الفصل الثالث:

 المنظمة العالمية للتجارة
  

 
86 

  ع المصرفي علي االقتصاد الجزائرينعكاسات تحرير خدمات القطاا: المبحث الثالث

إن انضــــمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ســــيترتب عنه مجموعة من االنعكاســــات التي تمس مختلف      
القطاعات والقطاع المصرفي على وجه الخصوص باعتباره عصب االقتصاد الوطني، والسيما أن الجانب المالي 

  ية.المالية المصرف وتحرير الخدماتوالمصرفي مسته مجموعة من التغيرات العالمية الجديدة كالعولمة المالية 

  المطلب األول: التحديات التي تواجه المصارف في إطار اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية

أدت التطورات التي شـــــــــهدها االقتصـــــــــاد العالمي إلى فرض ضـــــــــغوط متزايدة على المصـــــــــارف الوطنية نظرا      
د واستحواذها على نصيب متزايد من األسواق المحلية خاصة بعللمنافسة التي فرضتها المصارف العالمية الكبرى 

اتجاه الدول النامية ومن بينها الجزائر إلى فتح أســـــواقها وانتهاج ســـــياســـــات التحرر االقتصـــــادي، والتزامها بقواعد 

لتطورات ا وضوابط الرقابة واإلشراف التي وضعتها لجنة بازل وفقا التفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، وتتمثل أهم
  فيما يلي:

  : النزعة نحو التدويل أو العولمةأوال

يقصــــــد بالتدويل تزايد التعاون بين الدول والمؤســــــســــــات المصــــــرفية المختلفة المتواجدة بتلك الدول في المجال      
ه ل المصـــرفي، والدليل على ذلك الزيادة المعتبرة في تواجد المصـــارف خارج أســـواقها المحلية، ويالحظ أن التدويل

قامت بإصــــــــــــالحات في هذا المجال من  والتي-الجزائرومن بينها –آثار هامة في الدول التي تمر بمرحلة انتقال 

  خالل قانون النقد والقرض، وتلك اآلثار:
 زيادة عدد البنوك والمؤسسات المالية األجنبية العاملة في األسواق المصرفية المحلية. -

 في األسواق المصرفية المحلية.تزايد أصول البنوك األجنبية العاملة  -

 زيادة أهمية األصول وااللتزامات األجنبية في البنوك المحلية. -

ومن المالحظ أن البيئة المصــــــــــــــرفية تتجه بصــــــــــــــورة متزايدة إلى العولمة كانعكاس طبيعي للتطور الكبير في      
 لي:ظاهرة العولمة على البنوك ما يوسائل االتصاالت، ومن التداعيات المختلفة ل

 الخدمات المصرفية الدولية: -1

تقوم معظم البنوك في الوقت الحالي بتقديم الخدمات المصرفية الدولية، أو ما يعرف بالخدمات عبر       
 الحدود، والتي تعني قيام بنك في دولة ما بتوفير خدمات مصرفية متنوعة إلى عمالء له مقيمين في دولة أخرى.

 عولمة آالت الصرف:-2

غالبية البنوك العالمية بربط آالت الصـــرف بشـــبكة اآلالت العالمية لتقديم الخدمات المصـــرفية الدولية،  تقوم      

باســــتخدام األقمار الصــــناعية كوســــائط لالتصــــال، بحيث يمكن ألي عميل في الخارج أن يتعامل مع تلك اآلالت 
 نك المحلي.في الدول المتواجدة بها سواء خصما أو إيداعا في حسابه الجاري لدى الب
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 تزايد البنوك متعددة الجنسيات: -2

أدت ظــاهرة العولمــة المــاليــة إلى تزايــد البنوك الكبرى متعــددة الجنســــــــــــــيــات والتي نتجــت عن طريق ظــاهرة       

  االندماج في محاولة للوقوف أمام المنافسة الكبيرة من جهة، واحتكار األسواق المصرفية من جهة ثانية.
 

 العالمية: تبني البنوك للمعايير-4

أصــبحت البنوك مطالبة بتبني المعايير العالمية في خدماتها المصــرفية من خالل الجودة، وفي نمط تعاملها      

مع عمالئها، وهذا ما يعني ضـــــــــرورة قيام البنوك المحلية بأقصـــــــــى الجهود الممكنة لتحســـــــــين منتجاتها ونتائجها، 
و دولي في هذا الشــــــأن للداللة على متانة المركز المالي للبنك وأصــــــبح لزاما على البنوك االلتزام بمعيار عالمي أ

  مما يزيد في تقوية ثقة المتعاملين معه، ويقيه من الهزات المالية التي تعصف بالبنك الضعيف.
  دة هيكلة صناعة الخدمات المصرفيةثانيا: إعا

المصــــــــــــــرفية، ومن أبرزها احتدام لمواجهـة التحـديـات التي أفرزتهـا التطورات العـالمية في مجال الصــــــــــــــناعة      
المنافسـة بين البنوك الكبيرة، ما جعل هذه األخيرة تلجأ إلعادة صـياغة استراتيجياتها وٕاتباع سياسات جديدة، ومن 

بينها: تدعيم مراكزها المالية وتدعيم قدرتها التنافســـــية بالشـــــكل الذي يجعلها قادرة على المنافســـــة دوليا، وذلك عن 
عرف بالمشـــــــــــــتقات ومن أهمها: العقود اآلجلة والعقود المســـــــــــــتقبلية وعقود الخيارات وعقود طريق اســـــــــــــتخدام ما ي

  المبادالت، وسبب لجوء المصارف والمؤسسات إلى هذا النوع من األدوات المالية إلى ما يلي:
 تنمية مصــادر غير تقليدية للتنمية مصــادر غير تقليدية لإليرادات، وال ســيما بعد الضــغوط الشــديدة التي -1

 تعرضت لها اإليرادات من العمليات المصرفية التقليدية والتي كانت تعتمد على الفائدة والعموالت.

اســـــــــتخدام هذه األدوات كوســـــــــائل للتغطية لتخفيض المخاطر العديدة التي تواجهها البنوك مثل: مخاطر  -2
 أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر المضاربة.

ولمة على القطاع المصـــــــــــرفي في مجال إعادة هيكلة صـــــــــــناعات الخدمات إن الملفت للنظر أن أثر الع     
المصـرفية قد امتد بشـكل غير مباشـر إلى المؤسـسـات شبه المصرفية مثل: شركات التأمين وصناديق التوفير 

واالحتياط وصناديق المعاشات كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجاالت تقديم الخدمات التمويلية وخصوصا 
  لوساطة المالية.في مجال ا

  لية (التحول إلى البنوك الشاملة)ثالثا: الشمو 

تعد الشـــمولية أحد مظاهر التطورات المصـــرفية التي ظهرت في أوربا وبعدها في العديد من دول العالم       

خالل العقدين األخيرين من القرن الماضــــــــــــــي، إذ بدأت البنوك في تلك الدول في االبتعاد عن التخصــــــــــــــص 
ذا تقليل التركيز على األشـــكال التقليدية لإلقراض واالســـتثمار، وبذلك أصـــبحت تلك البنوك تقوم المصـــرفي وك

بتقويم تشــكيلة شــاملة من الخدمات المصــرفية من أجل مقابلة االحتياجات المتنوعة للعمالء، وكذلك من أجل 
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في لمصــــــرفية. وعليه فمواجهة ضــــــغوط بنوك الدول األجنبية التي كانت تقدم تشــــــكيلة متنوعة من الخدمات ا
كافة أنحاء أوربا أصـــبحت البنوك تتحرك باتجاه النظم المصـــرفية الشـــاملة والتي تمكنها من ممارســـة نشـــاطها 

في أسواق كانت من قبل محظورة عليها، كما أن األخذ بمبدأ التخصص في فلسفة العمل المصرفي أدى إلى 
  ا ومن ثم على نتائجها وقدرتها التنافسية.محدودية أنشطة البنوك وبالتالي التأثير على مبيعاته

  رابعا: االبتكار

ينظر إلى االبتكار بالمعنى الواسع على أنه توظيف واستخدام مبكر لفكرة ما بواسطة بنك وتجسيدها في      

شكل خدمة تتميز عن بقية الخدمات المصرفية، وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن االبتكارات تشمل المنتجات 
التي تزود عمالء البنك بخبرة جديدة وغبر مألوفة أو فريدة أو اســتثنائية، ووجهة النظر هذه تشــمل المصــرفية 

النظم واألســـــــاليب واألدوات التي تجعل المنتجات في متناول العمالء في الوقت والزمان المناســـــــبين وبســـــــعر 
  يرضي هؤالء العمالء.

منتجات جديدة، والثاني هو ابتكار أساليب جديدة، وابتكار وقد تأخذ عملية االبتكار شكلين: األول هو ابتكار 

الخدمة المصـــــــــــــرفية يكون بمثابة إجراء عملية تغيير أو تعديل أو تبديل في الخصـــــــــــــائص والمميزات للخدمة 
 1.المصرفية المقدمة إلى السوق

  المصرفيةخامسا: احتدام المنافسة في السوق المصرفية بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات 

 GATTمع تزايـد العولمة المالية وٕاقرار تحرير الخدمات المصــــــــــــــرفية من القيود التي جاءت بها اتفاقية      

ـــدءا من 1994في جولـــة األوروغواي عـــام  ، أخـــذت 1995، وتولي المنظمـــة العـــالميـــة للتجـــارة تطبيقهـــا ابت
  مظاهر: 3المنافسة تشتد في المنافسة المصرفية، حيث أخذت هذه المنافسة 

 المنافسة بين البنوك التجارية فيما بينها سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو العالمي. -1

 المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية األخرى.  -2

 المنافسة بين البنوك والمؤسسات غير المالية التي تقدم الخدمات المصرفية. -3

  سادسا: التجمع واالندماجية

التجمع واالندماجية األكثر أهمية من بين االتجاهات التي تالئم العمل المصــرفي في يعد االتجاه نحو ظاهرة 
غــالبيــة دول العــالم في الوقــت الراهن وذلــك لرغبــة البنوك التي تعمــل على نطــاق واســــــــــــــع في الحفــاظ على 

  تواجدها، إضافة إلى قدرتها على تقديم تشكيلة شاملة من الخدمات المصرفية.
بأنه العملية المالية التي تؤدي إلى االستحواذ على بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة  مصرفيالدمج الويعرف      

يتخلى البنك المندمج على اســـمه وينطوي تحت اســـم المؤســـســـة المصـــرفية التي قامت  أخرى، حيثمصـــرفية 
  بعملية الدمج، ودوافع االندماج المصرفي متعددة أبرزها ما يلي:

                                                 
ن االقتصادية والتسيير، جامعة حسيبة ب، اآلثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلي منظمة التجارة العالمية علي الجهاز المصرفي، مجلة العلوم زيدان محمد1

  . 134-132، ص 2004،  3بوعلي، الشلف، العدد
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 المحافظة على بقاء البنك. -

 ين الخدمات المصرفية وبالتالي تحسين الربحية.تحس -

 زيادة القدرة التنافسية المحلية واإلقليمية العالمية. -

  رفع حجم المعامالت المصرفية وتوسيع السوق المصرفي. -

  عا: تزايد حدوث األزمات بالبنوكساب

ائجها تالمصــــرفية، وال تزال نمن اآلثار الســــلبية للعولمة المالية تلك األزمات التي تعرضــــت لها األنظمة      
 السلبية تؤثر إلى حد اآلن

 

  ة على التحكم في السياسة النقديةثامنا: إضعاف قدرات البنوك المركزي

من أســـــوء آثار العولمة المالية على األنظمة المالية هو إضـــــعاف قدرة البنك على التحكم في الســـــياســـــة      
ة عن تطبيق األســـــواق التطبيقية في توجيه ورقابة الســـــياســـــة المالية والنقدية حيث أصـــــبحت هذه البنوك عاجز 

  1.النقدية

  بية على القطاع المصرفي الجزائريالمطلب الثاني: االنعكاسات اإليجا

إن انضـــمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية يولد انعكاســـات إيجابية على منظومتها المصـــرفية التي      

  تتمثل في:
االحتكار القائم في هذا القطاع، وذلك بتوفير الميزات المالية المؤهلة للتعامل مع تقويـة المنافســــــــــــــة ورفع  -

 أسواق المال العالمية.

ال يخفى علينا أن جل ملكية المؤســــــســــــات المالية والمصــــــرفية حكرا على المصــــــالح الحكومية، ولكن مع  -
ا يتيح تحرك االســــــتثمارات االنفتاح ورفع االحتكار على هذا القطاع أمام موردي الخدمات المصــــــرفية مم

األجنبية، وتنقل التكنولوجيا واالبتعاد عن القروض المصــــرفية، هذا ما يســــاهم في تقليص حجم المديونية 
 الجزائرية.

إن التحرير المصــــــرفي أو المالي يمكن الجزائر من الولوج إلى األســــــواق المالية الدولية، للحصــــــول على  -
 2لرفع نموها االقتصادي.األموال لتمويل االستثمارات المحلية 

 إن المنافسة تدفع بالبنوك الوطنية إلى تحسين نظم اإلدارة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات المصرفية. -

يؤدي تحرير الخدمات المصــــــــــرفية إلى تحســـــــــــين المناخ الذي تعمل فيه البنوك الجزائرية، وتطوير النظم  -

والرقابية وتحقيق متطلبات كفاية رأس المال (بازل)، ودعم األســــــــــــــاليب الرقابية في ضــــــــــــــوء  اإلشــــــــــــــرافية

                                                 
الح النظام ل: اصزايري بلقاسم، اثار انضمام الجزائر الي المنظمة العالمية للتجارة علي القطاع المصرفي في الجزائر، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حو 1

  . 7،  6ص  ،2008مارس  12و 11المصرفي الجزائري، جامعة وهران، يومي 
2http://www.startimes.com/f.aspx?t=191813179,consulté le 20/04/2015 ,17 :00. 
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االحتكاك والتواجد األجنبي، وهو أمر من شــــــــــــــأنه أن يزيد من قدرة البنوك الوطنية على مواجهة العولمة 
 المالية.

 يؤدي تحرير خدمات القطاع المصرفي إلى جعل هذا القطاع أكثر كفاءة وتنافسية. -

دي هذا إلى إتاحة الفرصـــــة أمام البنوك الجزائرية للتعرف على أفضـــــل األســـــاليب اإلدارية والمحاســـــبية يؤ  -
وذلك من خالل الخبرة التي تتمتع بها العمالة المصـــــرفية األجنبية، مما يســـــاعد على إعداد كوادر وطنية 

 على مستوى عال من الكفاءة المصرفية.

يع الســوق المصــرفي ويدفع البنوك الجزائرية للقيام باألعمال ســيســمح تحرير الخدمات المصــرفية إلى توســ -

المصــرفية وتقديم الخدمات المصــرفية والمالية واالســتثمارية، باإلضــافة إلى ما ســوف يحمله تيار التحرير 
واالنفتاح المصــــــــرفي على العالم الخارجي من أنواع االبتكارات المالية والمصــــــــرفية التي لم تكن موجودة 

 المحلية.على الساحة 

إن تحرير الخدمات المصـــرفية ســــوف يؤدي إلى التحكم أكثر في التكاليف وتخفيضــــها وتحســــين مســــتوى  -
 جودة الخدمات المصرفية وتطويرها باستمرار.

إن تحرير الخدمات المصــــــرفية يؤدي إلى رفع مســـــــتوى إدارة المخاطر بالبنوك الجزائرية واختيار أفضـــــــل  -
 زمات المصرفية والمالية.وأنجع الوسائل وأنسبها لعالج األ

يمكن البنوك الجزائريـة من التواجد في الدول التي تقيم بها الجالية، واالســــــــــــــتفادة من إدخاراتها من خالل  -
 1.زيادة التحويالت المالية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج

ع ذلك وما يتبإن ارتفاع حدة المنافســـة في ظل ســـوق مصـــرفية مفتوحة يؤدي إلى تقديم أفضـــل الخدمات  -
 من رفع كفاءة النظام المصرفي.

اإلسـراع في تجسـيد اإلصـالحات الواردة في قانون النقد والقرض للتماشـي مع التطورات العالمية من أجل  -
 2.الوصول إلى المستويات العالمية

 إيجاد فرص لالنطالق لألسواق الخارجية، ودعم التواجد المالي خارجيا.  -

 و االقتصادي.زيادة الدخل وتحقيق النم -

 التوزيع المتكافئ للمواد المالية ومساواة أسعار الفائدة عبر الدول. -

إيجاد الحوافز للقيام بإصــــــالح القطاع المصــــــرفي وكذلك هياكل المؤســــــســــــات المالية، وتســــــهيل قيام هذه  -

 المؤسسات بتقديم خدمات مالية ومصرفية شاملة.

                                                 
 على الموقع:  والمصرفية، متاحةتحديات المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اتفاقية التجارة في الخدمات المالية ، بريش عبد القادر1

www.elbassir.net, consulté le 5/04/2015, 16.00.  

  
  .140التجارة العالمية على الجهاز المصرفي، مرجع سابق، ص محمد زيدان، اآلثار المتوقفة من انضمام الجزائر إلى منظمة 2
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في مجال االكتتاب والســـــمســـــرة والمقايضـــــة والترويج  تدعيم ســـــوق رأس المال بالخبرات المؤهلة والمدربة، -
 1وٕادارة المحافظ وصناديق االستثمار.

 تنويع وتطوير األدوات المصرفية وتطوير نظم وأساليب العمل في مجال الخدمات المصرفية. -

تحســـين نوعية الخدمات المصـــرفية التي تقدمها البنوك وشـــركات التأمين عن طريق اســـتخدام التكنولوجيا  -
 2ديثة واالنترنيت.الح

  المطلب الثالث: االنعكاسات السلبية على القطاع المصرفي الجزائري

رغم اإلصــــــــــــــالحــات التي قــامــت بهــا الجزائر في القطــاع المصــــــــــــــرفي، إال أنهــا لم ترتقي بعــد للتنــافس مع       

القطاعات المصــــــرفية األجنبية بل ال تزال تمارس وظيفة الصــــــندوق. وفي مجال الخدمات بصــــــفة عامة ال تملك 
ة دمات بصـــــفة عامة والمصـــــرفيالجزائر القدرة التنافســـــية، وعند الدخول إلى المنظمة ســـــيؤدي ذلك إلى تحرير الخ

بصـــــفة خاصـــــة، مما يســـــهل من دخول المصـــــاريف األجنبية، والتي تعمل وفق ســـــياســـــات مالية لتأمين مصـــــالح 

أصـــــــحابها، وليس بالضـــــــرورة أن تكون هذه المصـــــــالح متطابقة مع المصـــــــالح الوطنية، بل نجدها متناقضـــــــة مع 
أرباح المؤسـسات المصرفية األجنبية إلى الخارج، مما  األهداف والخطط التنموية الوطنية، وهذا يؤدي إلى تحويل

  يحرم الجزائر من مصادر تمويل هي في حاجة إليها.

كما أن ضــــعف العملة النقدية الجزائرية أمام العمالت األجنبية القوية (المتعلق بســــعر الصــــرف) الشــــيء  -
 3واألسواق المالية بالجزائر.الذي يمنح هذه األخيرة السيطرة والهيمنة المالية في مجال االستثمارات، 

إن التزام الجزائر بتجـديـد قطـاعهـا المصــــــــــــــرفي، بموجـب االلتزامـات المدرجة في المنظمة العالمية للتجارة  -

ســـــــتكون نتائجه مكلفة جدا، حيث ســـــــتتزايد المخاطر على المصـــــــارف المحلية في ظل توفر المصـــــــارف 
 4األجنبية بسبب المنافسة.

وهي  ،ضــع البنوك الوطنية في وضــعية صــعبةوظهور التحرير المصــرفي، يإن انفتاح االقتصــاد الوطني  -

 لم تتوصل حتى اآلن إلى التحكم بشكل جيد في استخدام مناهج العمل والتسيير المصرفي التقليدية.

 تحدي الندرة الناتج عن تقلص الموارد المالية مما يؤدي إلى اختفاء نسبي للوساطة المالية. -

في الســـــــــوق المصـــــــــرفية الجزائرية تخدم فقط القطاعات المربحة، وخاصـــــــــة قطاع  أن البنوك التي تتواجد -

 التجارة الخارجية، األمر الذي ال يخدم التنمية االقتصادية بمختلف أبعادها.

                                                 
  .88، 87ية الجزائرية، مرجع سابق، ص ص ، اثر تحرير الخدمات المصرفبة علي البنوك العموممحلوس زكية1
 مراد، اآلثار المتوقفة التفاقية التجارة في الخدمات على القطاع المصرفي الجزائري، متاحة على الموقع:  جمال بلخياط، خروبي2

www.elbassir.net,consulté le 24/04/2015, 18.00. 
  . 198لنامية، مرجع سابق، ص وآثارها على اقتصاديات الدول ا OMCإلى  GATTسامية فلياشي، االنتقال من 3
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، 2005-1970بهلول مقران، عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالل الفترة 4

  .77، ص2011-2010، 3منشورة، جامعة الجزائر ، غيرفرع اقتصاد كمي
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تحدي المنافسة، حيث تواجه البنوك منافسة تزداد بشدة ال سيما في ظل التحرير المصرفي، وٕانشاء بنوك  -
وزيادة االتجاه نحو خوصــــصــــة واندماج البنوك لتقوية المراكز المالية لها،  خاصــــة، ودخول بنوك أجنبية،

وظهور الحاجة إلى تبني البنوك الشـــــــاملة التي تذيب الحدود الفاصـــــــلة بين البنوك والمؤســـــــســـــــات المالية 
 1.األخرى بواسطة الخليط من المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها

ى خلق نوع من المنافســــــة غير المتكافئة مع البنوك األجنبية، في ســــــيؤدي تحرير الخدمات المصــــــرفية إل -
الوقت الذي ال تزال فيه المصـارف الجزائرية غير مهيأة لمواجهة هذه المنافسة، نظرا لمحدودية أحجامها، 

وتواضــع خدماتها مقارنة بالبنوك األجنبية، وقد تؤدي هذه المنافســة إلى خروج بعض الوحدات المصــرفية 
 من السوق.

ضـــعف قدرة البنوك الجزائرية على فتح فروع لها في الخارج مما يمكن من االســـتفادة المتبادلة من تحرير  -
 التجارة في الخدمات المصرفية.

ضـــــــــعف قدرة هذه البنوك على تخفيض تكلفة الخدمات المصــــــــــرفية، بســــــــــبب قلة خبرتها وضــــــــــعف أداء  -

 متطورة.العاملين فيها وعدم قدرتها على استخدام التكنولوجيا ال

ســـــــوف يؤدي التحويل المصـــــــرفي للخدمات المصـــــــرفية إلى عجز ميزان مدفوعاتها، نظرا ألن الجزائر ال  -
 2تتمتع بميزة نسبية كبيرة في قطاع الخدمات، مما سوف تلجأ إلى استيراد هذه الخدمات.

قدية نإن تحرير الخدمات المصـــرفية يؤدي إلى إضـــعاف ســــلطات البنك المركزي في توجيه الســـياســــات ال -
 وضبط النشاط المصرفي.

يؤدي التحرير المصرفي إلى زيادة عدد البنوك األجنبية في السوق المحلية الجزائرية، هذا ما يحدث تفاقم  -
 3مشكلة تضخم القطاع المصرفي الجزائري.

 يؤدي تحوير قطاع الخدمات إلى تعرض القطاع المصرفي إلى أزمات بنكية ويعتبر هذا من أهم اآلثار. -

التأثير على الســياســات النقدية المتبعة في الجزائر بســبب مناخ الحرية الذي ســيســمح للمؤســســات المالية  -

 الجزائرية من الخوف من المنافسة غير المتكافئة مع البنوك األجنبية.

يتطلب تحوير الخدمات المصـرفية كوادر مصـرفية ماهرة ومؤهلة وقادرة على كسب العميل وٕانجاز العمل  -
 4اءة ممكنة وفي أقل وقت، وهو ما ال يتوفر في الجزائر.بأكبر كف

 

                                                 
  .214، 213، ص ص 2013أشواق بن قدور، تطور النظام المالي والنمو االقتصادي، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان األردن،  1
  .14 ،13القطاع المصرفي في الجزائر، مرجع سابق، ص ص  علىالمنظمة العالمية للتجارة  إلىزايري بلقاسم، أثار انضمام الجزائر  2
لجزائري، ملتقي القطاع المصرفي ا إلىسليمان، تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها مع اإلشارة  مصطفي عبد اللطيف، بلعور 3

  .256 ،255ص ص  ،2004، جامعة ورقلة، -واقع وتحديات-المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية
اإلصالحات في القطاع المصرفي الجزائري، االكادمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بن حبار عبد الرزاق، تطور مؤشرات األداء ومسار 4

  .  61، 60،  59، ص ص  2013،  3بوعلي، الشلف، العدد 
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يري الدكتور محمد زيدان ان انضمام الجزائر الي المنظمة العالمية للتجارة سوف ينجر عنه مجموعة من      
ولكن القطاع المصرفي الجزائري ورغم االيجابيات التي  ،قطاعها المصرفي علىاالنعكاسات االيجابية والسلبية 

 سيستفيد منها فهو غير جاهز في الوقت الحالي لمثل هذا االنضمام.
اما الكاتية سامية فلياشي فهي تري ان انضمام الجزائر الي المنظمة العالمية للتجارة سوف يتولد عنه      

وبحسب هذين االقتصاديين وما ،عد لتحرير خدماته المصرفيةلعدم جاهزية هذا القطاع بنظرا  ،انعكاسات سلبية

، فقد تبين لي أن القطاع المصرفي الجزائري ورغم االيجابيات التي يمكن أن يحصل تطرقنا اليه في هذه الدراسة
عليها من هذا االنضمام، إال أن الوضعية الحالية لهذا القطاع ورغم اإلصالحات التي أقيمت عليه، إال انه لم 

يصل إلي مستوي ينافس فيه البنوك األجنبية، نظرا إلمكانياته المحدودة وضعف أداء خدماته ولكون البنوك 
العمومية الجزائرية مازالت محتكرة هذا القطاع، ولكي يصبح هذا القطاع نشط ويستطيع االندماج في االقتصاد 

تقدم للبنوك الجزائرية نوع من الحرية لدخول العالمي من خالل االنضمام إلي المنظمة العالمية للتجارة يجب أن 

االستثمارات األجنبية، وانتقال التكنولوجيا الحديثة، واالبتعاد عن القروض المصرفية، وفتح المجال أمام البنوك 
 الخاصة من اجل بعث روح المنافسة وتقديم خدمات جديدة.
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:الفصل خالصة  

ل الي ان سعي الجزائر لالنضمام الي المنظمة العالمية للتجارة ضرورة توصلنا من خالل هذا الفص     
هذا االساس لجات السلطات الجزائرية الي القيام بمجموعة من االصالحات  وعلى ،فرضتها المتغيرات العالمية
القطاع المصرفي من اجل  علىومن بين هذه االصالحات االصالحات التي ادخلت  ،تماشيا مع هذه المتغيرات

االنضمام الي المنظمة العالمية للتجارة الذي يقتضي تحرير تجارة الخدمات ومن بينها الخدمات المصرفية 
اال ان هناك انعكاسات ايجابية يمكن للبنوك  ،بنوكنا علىوالمالية خصوصا. هذا التحرير سوف يؤثر سلبا 

للتجارة،دة القصوي من انضمامها الي المنظمة العالمية الجزائري من تعظيمها وذلك سعيا منها لالستفا  

في دراسة  أكثروالتعمق  ،السلطات الجزائرية رفع كفاءة النظام المصرفي وتعزيزه علىومن هنا يجب        
مواطن ضعف النظام المصرفي الجزائري واالستفادة من تجارب بعض الدول المنظمة الي المنظمة العالمية 

خص تحرير تجارة الخدمات المصرفية.  للتجارة فيما ي  
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عامةخاتمة   

جارة ، وتبني المنظمة العالمية للتمختلف المجاالت العالمية فيورات والمســتجدات نتيجة للتط     

لســـياســـة التحرير من القيود والحواجز في مجال التجارة الخارجية، فقد ســـعت الجزائر وكغيرها من 

ي، العالم االقتصادي الخارج علىهذه المنظمة نظرا لما تتميز به من انفتاح  إلىاالنضـمام الدول 

وذلك من خالل القيام بمجموعة من اإلصـــــــالحات التي مســـــــت جميع جوانب قطاعاتها وخاصـــــــة 

  المصرفية منها.

وانضــــمام الجزائر إلي المنظمة العالمية للتجارة يعني قيامها بتحرير تجارة الخدمات وخاصــــة      

أمام العديد  مما يجعلها تقفحرير هذا القطاع، المصــــرفية منها، وهذا بتنفيذ االلتزامات المتعلقة بت

الية، والســـياســـات الح األوضـــاعمن التحديات واالنعكاســـات االيجابية والســـلبية. وفي ظل اســـتمرار 

فان المصارف الجزائرية ستدخل حلبة المنافسة في وضعية غير تنافسية نظرا لمحدودية إمكانياتها 

ا لمنظومة مصــــرفية يغلب عليها الطابع العمومي، وخدماتها وضــــعف مســــتويات أداءها، وامتالكه

  وبهياكل مصرفية ال تستطيع الوقوف في وجه المصارف األجنبية.

ن ماتخاذ كافة التدابير الالزمة لتمكين البنوك الجزائرية من الضـــــروري  أصـــــبحوبالتالي فقد       

ا صــــــــياغة إســــــــتراتيجيتهوذلك من خالل إعادة مواجهة المنافســــــــة التي فرضــــــــتها البنوك العالمية، 

وانتهاج ســـــــياســــــــات أكثر تطور وشـــــــمول لمالحقة االتجاهات الجديدة في العمل المصــــــــرفي علي 

المســــــــــــــتوي الدولي، وتطوير جودة خدماتها ورفع كفاءة أداءها بما يعزز قدراتها التنافســــــــــــــية علي 

  المستوي الداخلي والخارجي.

التساؤالت المطروحة  علىن خالل اإلجابة ، ومردراستنا التي جاءت في هذا اإلطا من خالل     

  جملة من النتائج الختبار مدي صحة الفرضيات نذكرها فيما يلي: إلىتم التوصل 

  نتائج اختبار الفرضيات 

  لي:                                                دراستنا السابقة توصلنا إمن خالل      

الجزائر لالنضـــمام إلي المنظمة العالمية للتجارة وذلك لجعلها تســعي للفرضــية األولي: بالنســبة -

تنويع التجارة ورفع المســــــــــــــتوي العام للمقدرة  وســــــــــــــيلـة لتحفيز وتطبيق اإلصــــــــــــــالحات من خالل:

التنافسـية، وتشـجيع االسـتثمارات اعتمادا علي اإلصـالحات المطبقة وهذا ما يثبت صحة الفرضية 

المنظمة  إليث الرابع تحت عنوان انضـــــــــــمام الجزائر المرتقب في المبح األولي والتي اجبنا عنها 

  الفصل األول.من  العالمية للتجارة 
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يعتبر تحرير الخدمات المصـــــرفية واقع تفرضـــــه التطورات العالمية بالنســـبة للفرضـــية الثانية:  -

واالقتصــــــادية، وهو ما يؤثر علي عمليات المصــــــارف ايجابيا الســــــيما العولمة المالية المعاصــــــرة، 

وذلك عن طريق إعطاء البنوك فرصــة لتحســين أداءها، خاصــة في ظل المنافســة الشــديدة، وزيادة 

وســـــــلبيا عن طريق نشـــــــوء عدة أزمات اقتصـــــــادية حجم المعامالت يســـــــاعد في خفض المخاطر، 

ي فصــحة الفرضــية الثانية التي أجاب عنها  جزئيا  ومالية تمس القطاع المصــرفي، وهذا ما ينفي

 الفصـــــــــل الثاني لتناولها الجانب الســـــــــلبيتحرير الخدمات المالية و المصـــــــــرفية من المبحث الثالث

  وٕاهمالها الجانب االيجابي.

إن انضـــــــــمام الجزائر إلي المنظمة العالمية للتجارة ســـــــــوف يؤثر بالنســــــبة للفرضــــــية الثالثة:  -

المصــــــــــــــرفي من خالل تحرير الخــدمــات المصــــــــــــــرفيــة علي األســــــــــــــواق بــاإليجــاب علي قطــاعهــا 

ويؤثر بالســلب من ناحية المنافســة الشــديدة للبنوك األجنبية، حيث أن البنوك الجزائرية ال األجنبية،

ي أجاب هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة التتزال في طور النمو وال تستطيع المنافسة، وبالتالي 

ن م ســـــــــــات تحرير خدمات القطاع المصـــــــــــرفي علي االقتصـــــــــــاد الجزائريانعكاعنها المبحث الثالث

  الفصل الثالث.

  النتائج العامة

  :راسة توصلنا إلي النتائج التاليةمن خالل هذه الد     

  للتجارة وٕاحاللها محل االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة  العالميةإن إنشــــــــــــاء المنظمة -

 (GATT) .العالمييعد آخر خطوة الستكمال األسس التي يقوم عليها النظام االقتصادي 

المنظمة العالمية للتجارة أصـــــبحت ضـــــرورة حتمية تتطلبها مصـــــالح الدول.  إلىإن االنضـــــمام  -

والجزائر كغيرها من الدول تريد االنضــمام لهذه المنظمة لتحرير تجارتها الخارجية وتقوية عالقاتها 

  مع الدول االخري. 

لعديد ل إن الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمصــــــرفية تلعب دور كبير في التجارة الخارجية -

من خالل توفير خدمات مالية ومصـــــــــرفية متطورة ومنافســـــــــة وهذا يعد ركيزة  ،من االقتصـــــــــاديات

  أساسية لزيادة االدخار الوطني وتوزيعه علي االستثمارات األكثر مردودية.

 ،إن اإلصـــالحات التي مســـت جميع قطاعات االقتصـــاد الجزائري ومن بينها القطاع المصـــرفي -

  لسعيها لالنضمام إلي المنظمة العالمية للتجارة.كانت نتيجة حتمية 
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إن تحرير الجزائر لقطاعها المصـرفي يجعلها غير مهيأة في الوقت الحاضـر لمواجهة المنافسة  -

األجنبية، وذلك النخفاض رؤوس أموال البنوك الجزائرية ومحدودية أحجامها، وتواضــــــــــــع خدماتها 

  مقارنة بخدمات البنوك األجنبية. 

  والمقترحاتالتوصيات 

في ظل التطورات المصـــــــــــرفية العالمية ونظرا لآلثار الســـــــــــلبية التي ســـــــــــتنعكس علي البنوك      

  : ما يليالجزائرية نقترح 

يجب علي الجزائر أن تستكمل اإلصالحات المالية والمصرفية وتعميقها من اجل تفادي جوانب  -

  الضعف وعدم الفعالية في القطاع المصرفي.

االســــــتفادة من الدروس التي طرحتها تجارب دول ســــــابقة في مجال التعرض لمخاطر ضــــــرورة  -

  تحرير الخدمات المصرفية عن طريق تفادي جوانب الضعف والخلل فيها.

  تنويع الخدمات المصرفية واالهتمام بجودتها وابتكار خدمات جديدة تلبي حاجات العمالء. -

، من خالل التدريب، والتأهيل للكوادر المصـــرفية العاملة، مما ضـــرورة تأهيل العنصـــر البشـــري -

  استيعاب التقنيات الحديثة. علىيساعد 

  قوتها التنافسية في لساحة العالمية.تشجيع االندماج بين المصارف وذلك لزيادة  -

العمل علي مواكبة المعايير الدولية للقيام باألعمال المصـــــرفية، وخاصـــــة المعايير الموضـــــوعة  -

  من طرف لجنة بازل للرقابة المصرفية والمتعلقة بكفاية رأس المال.

  أفاق البحث

كن ، وبالتالي يماألســــــــئلة الواردة أثناء البحث إال في حدود اإلشــــــــكالية علىال يمكن اإلجابة      

  فتح المجال لمجموعة من البحوث نذكر منها:

  .وكيف يمكن أن تدعم التجارة الخارجية؟ العولمة المالية علي النظام المصرفي الجزائري تأثير -

المنظمة العالمية  إلىفي حالة االنضـــــــــــمام  صـــــــــــديرقدرة المصـــــــــــارف الجزائرية علي تمويل الت -

  للتجارة.

  ري.ويمكن دراسة انعكاسات انضمام الجزائر إلي المنظمة العالمية للتجارة علي قطاعات أخ
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العالمية، المؤتمر العربي الثالث حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات 

  .2008بحوث وأوراق عمل، مارس، برنامج عمل الدوحة، 
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، النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية سليمان ناصر .10

  .واقع وتحديات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة –والتحويالت االقتصادية 

  رابعا: المجالت

 داريةأبحاثإفي القطاع المصرفي الجزائري،  اإلصالحاتومسار  األداءحبار عبد الرزاق، تطور مؤشرات  .1

  .2011واقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد العاشر، ديسمبر، 

حبار عبد الرزاق، تطور مؤشرات األداء ومسار اإلصالحات في القطاع المصرفي الجزائري، االكادمية  .2

  .2013 ،3لف، العدد للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الش

الجهاز المصرفي،  علىمنظمة التجارة العالمية  إلى، اآلثار المتوقعة من انضمام الجزائر زيدان محمد .3

  .2004 ،3مجلة العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد

لة الباحث، ، مجرحالة الجزائمصطفى، دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط االقتصادي  عبد اللطيف .4

  .2006، 4جامعة ورقلة، العدد 

عدون ناصر دادي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: األهداف والعراقيل، مجلة الباحث،  .5

  .2004، 3جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد 

لعالمية للتجارة بين التفاؤل عياش قويدر، ابراهيمي عبد اهللا، أثار انضمام الجزائر إلى المنظمة ا .6

  . 2010، 2والتشاؤم، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، االغوط، العدد

غزازي محمد، الخدمات المصرفية في ظل التحوالت العالمية، أبحاث اقتصادية وٕادارية، جامعة البليدة،  .7

  . 2008الجزائر، العدد الرابع، ديسمبر،

، 01العالمية على اقتصاديات البلدان النامية، مجلة الباحث، العدد قويدري محمد، انعكاسات التجارة  .8

  .2002جامعة األغواط، 

، النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية، مجلة الباحث، جامعة الطيب ياسين .9

  .2003 ،3الجزائر، العدد 

 ندوات خامسا: 

، الخدمات المالية وٕادارة المخاطر في المعارف اإلسالمية، معايير بازل عبد القادر وآخرون شاشي .1

  .2010أفريل  20-18الدولية للرقابة المصرفية، بحوث وأوراق عمل الندوة الدولية المنعقدة خالل الفترة 
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  مواقع االنترنتسادسا:  

1. www.elbassir.net  

2. www.djelfa.com. 

3.  https://fr.scribd.com. 

4. http://www.startimes.com. 
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رقم  عنوان الجدول  الصفحة

 الجدول
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فهرس األشكال   

 رقم الشكل  عنوان الشكل  الصفحة

 1 هيكل منظمة التجارة العالمية  14

2009هيكل النظام المصرفي حتي نهاية ديسمبر  83  2 
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 فهرس المذكرة

  الصفحة  حتوياتالم

 111  ةـــــــــــغة العـــــــــــــــربيـــــــــــص اللـــــــــملخ

 111  ةــــــــــــرنسيـــــــــــغة الفـــــــــص اللـــــــملخ

 111  ةــــــــــجليزيـــغة اإلنـــــــــص اللــــــملخ

 111  وعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانشكــــــــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   111  اهــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111  قائمــــــــــــــــــــــــــــة الرمــــــــــــــــــــــــــــــــوز 

ــــــــطة الــــــــــــــــعمــــــــــــــــــــل   VII  خـــــــــــــــــــــــ

  ه-ب  ةــــــــــــــــــــــــة عامـــــــــــــــــــمقدم

 ب  تمهيد

 ب  بحثإشكاليــــــة ال-1

 ج  بحثفرضيات ال-2

 ج  اختيار الموضوعمبررات -3

 ج  أهمية البحث-4

 ج  بحثأهــــــــــــــداف ال-5

 د  بحثمنهــــــــــــــــــــــــــــــــج ال-6

 د  الدراسات السابقة-7

  ه   هيكل البحث-8

 37-1  تطور المنظمة العالمية للتجارة وانضمام الجزائر إليهاالفصل األول: 

 2 تمهيد

  3  قبل المنظمة العالمية للتجارة  األول: ماالمبحث 

  3  بدايات المنظمة العالمية للتجارة :األولالمطلب  

  3  الغات نشأة الفرع األول:  

  4  ت: تعريف الغاالفرع الثاني  

  4  ووظائفه أهدافهاو : مبادئ الغات المطلب الثاني 

  4  الفرع األول: مبادئ الغات  

  5  الغات أهدافالفرع الثاني:   
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  6  الغات وظائف الفرع الثالث:  

  6  الجوالت المؤدية لقيام المنظمة العالمية للتجارة المطلب الثالث:  

  12  ميالد المنظمة العالمية للتجارة المبحث الثاني:

  12  ليهاا واالنضمامالمنظمة العالمية للتجارة، هيكلها التنظيمي  تعريف : األولالمطلب   

 12 الفرع األول: تعريف المنظمة العالمية للتجارة 

 13  التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارةالفرع الثاني: الهيكل  

 15  إلى المنظمة العالمية للتجارة االنضمام الفرع الثالث: 

 16  المية للتجارة ومهامها ومجاالتها: أهداف المنظمة العالمطلب الثاني 

 16  للتجارة ةالمنظمة العالمي اهداف :األولالفرع  

 17  للتجارةالفرع الثاني: مهام المنظمة العالمية  

 18  مبادئ المنظمة العالمية للتجارة  :الفرع الثالث 

 18  المنظمة العالمية للتجارة ومؤتمراتها الوزارية اتفاقيات :الثالثالمطلب   

 19  اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة  :الفرع األول 

 22  المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة  :الفرع الثاني 

  26  إنجازات المنظمة العالمية للتجارة  :الفرع الثالث 

 28  تأثير المنظمة العالمية للتجارة على اقتصاديات الدول النامية  :المبحث الثالث

 28  االثار اإليجابية للمنظمة على الدول النامية  المطلب األول: 

 29  الدول النامية علىاالثار السلبية للمنظمة  المطلب الثاني: 

 30 المنظمة العالمية للتجارة إلىالمبحث الرابع: انضمام الجزائر المرتقب 

 30 المنظمة العالمية للتجارة إلىودوافع االنضمام  : أسباباألولالمطلب  

 31  المنظمة العالمية للتجارة إلىالمراحل المتبعة من اجل االنضمام  المطلب الثاني: 

 33  وضعية االقتصاد الجزائري في ظل االنضمام المرتقب المطلب الثالث: 

 37  خالصة الفصل
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 68-38 الفصل الثاني: خدمات القطاع المصرفي في إطار المنظمة العالمية للتجارة

 39  تمهيد

 40  المبحث األول: مدخل إلى تجارة الخدمات المصرفية 

 40  : عموميات حول الخدماتالمطلب األول  

 41  األول: تعريف الخدماتالفرع   

 41  الفرع الثاني: خصائص الخدمات  

 41  الفرع الثالث: تصنيف الخدمات  

 43  المصرفية في العصر الحديث الخدمات وأهميةدور  المطلب الثاني: 

 44  تحديد الخدمات المصرفية  المطلب الثالث: 

 44 وخصائصهامفهوم الخدمات المصرفية  الفرع األول: 

 45  الفرع الثاني: أنواع الخدمات المصرفية   

 48 الفرع الثالث: أشكال التجارة في الخدمات المصرفية   

  49  تالعامة تجارة الخدما الثاني: االتفاقيةالمبحث 

  49  سريانها ونطاقتعريف االتفاقية  األول:المطلب   

 50 التزامات ومالحق االتفاقية  الثاني:المطلب  

 50  االلتزامات العامة  األول:الفرع 

  52 الفرع الثاني: االلتزامات المحددة  

 53  الفرع الثالث: مالحق االتفاقية  

 54  تقييم االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  المطلب الثالث: 

 54  الفرع األول: اآلثار االيجابية  

 54 الفرع الثاني: اآلثار السلبية  

 55  المبحث الثالث: تحرير الخدمات المالية والمصرفية 

 55  تحرير الخدمات المالية  المطلب األول: 

 55  الفرع األول: العولمة المالية، أسبابها، مزاياها ومخاطرها. 

 59 الفرع الثاني: االتفاقية العامة للخدمات المالية  

 60  في تحرير الخدمات المالية  الفرع الثالث: دور الغات  

 61  المصرفية تحرير الخدمات المطلب الثاني:  

 61  ، أهدافه المصرفي، مبادئهالفرع األول: التحرير  

 63  الفرع الثاني: شروط التحرير المصرفي  
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 63 الفرع الثالث: ايجابيات وسلبيات التحرير المصرفي  

 64  االتجاهات المصرفية الحديثة المطلب الثالث:  

 65  الفرع األول: االتجاهات المصرفية  

 66  الفرع الثاني: اتفاقية بازل للرقابة المصرفية  

 68 خالصة الفصل

الفصل الثالث: واقع تحرير خدمات القطاع المصرفي الجزائري في ظل 

  المنظمة العلمية للتجارة إلىاالنضمام 

69-95 

 70  تمهيد 

  71  1990المبحث األول: تطور القطاع المصرفي قبل إصالحات 

 71 جهاز مصرفي وطني األول: إنشاءالمطلب  

 74 1971اإلصالح المالي والمصرفي ل  المطلب الثاني: 

 75  اإلصالحات المصرفية األساسية المطلب الثالث:  

 76  الفرع األول: قانون نظام البنوك وشروط اإلقراض   

 77  الفرع الثاني: قانون استقاللية المؤسسات  

 77   1990المبحث الثاني: القطاع المصرفي خالل إصالحات 

 78  90/10قانون النقد والقرض  المطلب األول: 

 78  قانون النقد والقرضالفرع األول: مضمون وأهداف  

 79  الفرع الثاني: مبادئ قانون النقد والقرض 

 80  الهياكل الجديدة التي جاء بها قانون النقد والقرضالفرع الثالث:  

 82 الفرع الرابع: البنية الجديدة للقطاع المصرفي 

 84  المطلب الثاني: اإلصالحات المصرفية في إطار برنامج التعديل الهيكلي    

 84  قانون النقد والقرض تعديالتالمطلب الثالث:  

 86  المبحث الثالث: انعكاسات خدمات القطاع المصرفي علي االقتصاد الجزائري 

 المصارف في إطار اتفاقية تحرير الخدمات التحديات التي تواجه المطلب األول: 

  المصرفية

86 

 89  االنعكاسات االيجابية علي القطاع المصرفي الجزائري المطلب الثاني:  

  91  القطاع المصرفي الجزائري علىاالنعكاسات السلبية المطلب الثالث:   



 فهرس المذكرة 

 

115 

 94  الفصل خالصة

  98-96  ةــــــــــــــــــــــــــعاماتمـــــــــــــــــةخ

  96  ياتـــــــــــــــــــــاختبار الفرض-1  

  97  العامة  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالنتائ-2  

  98  والمقترحات  ياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوص-3  

  98  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــافاق الدراس-4  

  105-100  عـــــــــــــــــــة المراجـــــــــــــــقائم

  107  فهــــــــــــــــرس الجـــــــــــداول

  109  االشكــــــــــــالفهـــــــــــــــرس 

  111  فـــــــــــــــــــهرس المـــــــــــذكرة

 


