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العامةالمقدمة

           شهدت العقود الثالثة ادلاضية زيادة كبرية يف أنشطة البنوك دوليا نتيجة لتحرير وعودلة األسواق ادلالية، 
وادلصرفية بشكل خاص يف التجارة الدولية شرعت الدول الصناعية , ونظرا لزيادة امهية اخلدمات ادلالية بشكل عام

. ادلتقدمة بالعمل على حترير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلصرفية من خالل ادلنظمات واذليئات الدولية الكربى
         ومن ادلمكن أن يًتتب على حترير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية تزايد دخول موردي اخلدمات 
ادلصرفية األجانب للسوق ادلصريف احمللي، مما يعين زيادة عدد البنوك االجنبية يف الداخل مما يؤثر على درجة 
ادلنافسة والكفاءة يف السوق احمللي، وعلى مدى إستقرار النظام ادلصريف احمللي نتيجة اعمال البنوك األجنبية 

ة الدولة األم، كما يًتتب على حترير التجارة الدولية يف اخلدمات متكني ادلقيمني يف السوق احمللي سوارتباطها بسيا
وىو ما قد يًتتب عليو تدفق ادلدخرات احمللية يف شكل ودائع إىل اخلارج , من الدخول إىل األسواق ادلالية اخلارجية

.         وىذا يعين أن حترير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية سيكون لو تأثري على حجم ادلعروض النقدي

ونظرا لتزايد تواجد البنوك األجنبية يف السوق ادلصريف احمللي يف الفًتة األخرية باإلضافة إىل أن الدول النامية 
أصبحت ملتزمة يف إطار اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات مببدأ التحرير التدرجيي للخدمات ادلصرفية، مت طرح 
العديد من التساؤالت حول جدوى تزايد دخول البنوك األجنبية إىل السوق ادلصريف احمللي يف الدول النامية على 

كفاءة البنوك احمللية، ومدى تأثريىا على إستمرار وسالمة اجلهاز ادلصريف احمللي، وعلى حجم وىيكل الودائع احمللية 
ادلركزي على التحكم يف ادلعروض النقدي حيث أن اإلدلام جبميع  وحجم اإلمتان ادلمنوح، وبالتايل مدى قدرة البنك

ىذه اجلوانب يعطي صورة واضحة أمام ادلفاوض التجاري حىت يستطيع تعظيم ادلكاسب ادلمكنة، وجتنب 
. السلبيات بقدر اإلمكان

:        و عليو ميكن طرح االشكالية التالية
 

ماهيالتحدياتالتييطرحهاتحريرالتجارةفيالخدماتالماليةوتواجدالبنوكاألجنبيةعلى        
كفاءةالبنوكالمحليةفيالدولالناميةبصورةعامةوالجزائربصورةخاصة؟وماهيمختلفاإلستراتيجيات

التييمكنللبنوكفيالدولالناميةوالجزائرإتباعهالمواجهةالمنافسةاألجنبية؟
: و ينقسم ىذا التساؤل الرئيسي اىل األسئلة الفرعية التالية

  ماىي وضعية الدول النامية بصورة عامة واجلزائر بصورة خاصة يف رلال التجارة الدولية يف اخلدمات؟
 وماىي طبيعة ادلنافسة بينها وبني الدول ادلتقدمة يف رلال اخلدمات ادلالية وادلصرفية



 ب

 

 ما طبيعة اإللتزامات اليت تقدمت هبا الدول النامية يف رلال حترير اخلدمات ادلالية؟ 
 ماىو حجم البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية واجلزائر ؟  
  ماىي االليات وادليكانيزمات اليت جيب على البنوك يف الدول النامية واجلزائر إتباعها دلواجهة ادلنافسة 

األجنبية الناجتة عن التحرير ادلصريف؟  
:الفرضيات

 :    على ضوء ما مت طرحو من تساؤالت فرعية ميكن حتديد الفرضيات التالية

  الدول النامية ومن بينها اجلزائر يف وضعية غري متكافئة مع الدول ادلتقدمة من حيث ادلنافسة، وبالتايل فإن
 .اإلنفتاح وحترير التجارة يف اخلدمات ميثل بالنسبة ذلا التبعية

  تقدمت أغلب الدول النامية بالتزامات تفيد بالتحرير الكامل للتجارة يف اخلدمات ادلالية، سعيا منها 
 .لإلستفادة من مزايا التحرير ادلصريف والعودلة ادلصرفية

 ىي بنوك كبرية احلجم  معظم البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية واجلزائر. 
 تبين اسًتاتيجيات جديدة للتكيف مع التغريات العادلية    أصبح على البنوك يف الدول النامية واجلزائر

. ومواجهة ادلنافسة األجنبية
 :أهميةالدراسة

  أمهية رلال اخلدمات يف إقتصاديات الدول بصفة عامة، وزيادة الدخل القومي ألي بلد بصفة خاصة، مما
 .يساعد على عالج الكثري من ادلشاكل اإلقتصادية اليت تعاين منها الدول

  االمهية اخلاصة اليت يكتسبها اجلهاز ادلصريف باعتباره الواجهة لكل إقتصاد يف العامل، لذا فسالمتو تعين  
. سالمة اإلقتصاد

:اسباباختيارالموضوع

  معرفة انعكاسات حترير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية وادلصرفية على كفاءة النشاط ادلصريف اجلزائري
. يف حالة انضمام اجلزائر اىل ادلنظمة العادلية للتجارة

 حداثة ادلوضوع يف البحوث االقتصادية .
 اثراء ادلكتبة اجلزائرية مبوضوع جديد  .





 ت

 

 :هدافالدراسةأ
حتليل االليات اليت تعتمد عليها اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات يف حترير جتارة اخلدمات بصفة عامة    - 

. وادلصرفية بصفة خاصة
حتليل إلتزامات الدول النامية، لتحديد مدى توافق مستوى اإللتزامات اليت تقدمت هبا يف رلال حترير    - 

اخلدمات ادلصرفية يف إطار اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات مع ظروف أسواقها ادلصرفية احمللية من حيث درجة 
.التحرر و اإلنفتاح

جتديد السياسات واإلسًتاتيجيات اليت جيب على ادلسؤولني يف الدول النامية واجلزائر اتباعها دلواجهة ادلنافسة  -
. األجنبية

:منهجيةالبحث

اخًتنا ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يساعدنا يف طرح القضية العامة يف شكل نظري، أي لتحليل أثر حترير 
. التجارة الدولية يف اخلدمات ادلصرفية على كفاءة النشاط ادلصريف يف الدول النامية واليت من بينها اجلزائر

:محتوياتالبحث
: ارتأينا تقسيم البحث إىل ثالثة فصول تسبقها مقدمة عامة، وتليها خامتة عامة ، وذلك على النحو التايل

خصصناه لتحرير التجارة الدولية يف اخلدمات، تطرقنا من خاللو إىل ثالث مباحث الفصلاألول    

. نظرة عامة حول التجارة الدولية يف اخلدمات :المبحثاألول

. ادلالمح العامة لتحرير التجارة الدولية يف اخلدمات: المبحثالثاني

.  دراسة حتليلية لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات:المبحثالثالث

حترير التجارة يف اخلدمات ادلالية يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة ، وأثارىا ادلرتقبة على  : الفصلالثاني     أما 
: الدول النامية، فسنتناول فيو ثالث مباحث

. ماىية التجارة الدولية يف اخلدمات: المبحثاألول

. حترير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية :المبحثالثاني



 ث

 

. إتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات ادلالية و ادلصرفية، و األثار احملتملة لتطبيقها يف الدول النامية: المبحثالثالث

واألخري والذي حيمل عنوان تواجد البنوك األجنبية وأثره على كفاءة النشاط ادلصريف يف الفصلالثالث    و 
. الدول النامية

. حتليل إلتزامات الدول النامية بتحرير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية يف إطار اجلات: المبحثاألول

أثر حترير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية على دخول البنوك األجنبية للسوق ادلصريف يف الدول : المبحثالثاني
. النامية

. األثار ادلتوقعة لتحرير جتارة اخلدمات ادلالية وادلصرفية على ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية:  المبحثالثالث

 

 

  

  



 الفصل األول تحرير التجارة الدولية في الخدمات
 

 

4 

تمهيد 

تعد التجارة الدكلية يف اخلدمات أحد ادلوضوعات اذلامة اليت تطرقت إليها جولة أكرجوام، فقد دارت ادلفاكضات 
حوؿ ربرير التجارة الدكلية يف قطاع اخلدمات، كإخضاعها ألسس متعددة األطراؼ دلا ذلذا القطاع من دكر كبري 

 عابا للعنصر البشرمميف االقتصاد العادلي، فهو أسرع القطاعات االقتصادية منوا كأكثرىا است

 نظرة عامة حول التجارة الدولية في الخدمات: المبحث األول

فيما يلي سنتطرؽ إىل مفهـو التجارة الدكلية يف اخلدمات كأمهيتها، كما سنقـو باإلشارة إىل زلددات 
. التجارة الدكلية يف اخلدمات كتصنيفاهتا ادلختلفة

:  مفهوم التجارة الدولية في الخدمات واهميتها: المطلب األول

:  مفهومها-اوال

 الطلب ك العرض قول كسبنع ، ادلنافسة من ربد اليت كاإلجراءات التنظيمات إزالة ادلايل القطاع ربرير يعين -
 موردم بني التمييز إزالة اخلدمات يف التجارة عودلة كتتضمن اخلدمات، ككميات أسعار ربديد من السوؽ يف

 بإنتاج يقـو معنوم أك طبيعي شخص أم بأنو اخلدمات مورد أك منتج يعترب إذ كاحملليني، األجانب اخلدمات
 .1احلكومة حلساب عاملة أك للحكومة تابعة أك حكومية مؤسسة يكوف أال بشرط اخلدمات ىذه كتسويق

ىو عملية ازباذ االجراءات اليت توسع فرص دخوؿ موردم اخلدمات األجانب اىل السوؽ احمللية، ك  -
 التقليل من التحيز اذباىهم ك سبكني ادلوردين احملليني للخدمات من الوصوؿ اىل االسواؽ االجنبية

التجارة يف اخلدمات يف نص مادهتا  (اجلات)كقد عرفت االتفاقية العامة للتجارة الدكلية يف اخلدمات 
: 2األكىل، بأهنا عملية توريد خدمة ما

. من حدكد إحدل الدكؿ األعضاء إىل حدكد أم دكلة عضو أخرل- أ

. داخل حدكد إحدل الدكؿ األعضاء دلستهلك اخلدمة من أم دكلة عضو أخرل- ب

. من خبلؿ التواجد التجارم دلورد اخلدمة من عضو ما يف أراضي عضو آخر- ج
                                                           

1
 .10،ص2000، الدار اجلامعية، مصر ، سنة "عملياتها و ادارتها- البنوك الشاملة" عبد ادلطلب عبد احلميد،  
حبوث )، ادلنظمة العربية للتنمية االدارية  "االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وعالقتها بقطاع النقل في الدول العربية" عبد القادر فتحي الشني،-  2 

. 11،12صص ، 2005، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية االدارية، القاىرة، مصر العربية، (كدراسات
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. من خبلؿ تواجد األشخاص الطبيعني من دكلة عضو داخل حدكد أم عضو دكلة عضو أخرل- د

: أهمية التجارة الدولية في الخدمات- ثانيا

اكتسبت التجارة يف اخلدمات أمهية متزايدة يف اقتصاديات الدكؿ كخاصة ادلتقدمة منها، كترتب عن 
ذلك إدراج التجارة يف اخلدمات على جدكؿ أعماؿ جولة األكرغوام، فيما مسي بإعبلف بونتاديلس كذلك يف 

. ، كمت التوصل فيما بعد إىل إتفاؽ مستقل خاص بتحرير التجارة يف اخلدمات20/09/1986

 1435 بلغ حجمها 2000كلقد أصبحت اخلدمات ربتل مركزا مهما يف التجارة العادلية، ففي عاـ 
بليوف دكالر، أم مخس التجارة العادلية الكلية، كالواقع أف حجمها احلقيقي يفوؽ ىذا ادلبلغ ألف إحصاءات 

التجارة اخلارجية تعتمد على انتقاؿ اخلدمات من دكلة إىل أخرل، كال تسجل العمليات اليت ذبرم داخل الدكلة 
ككتجارة السلع تستحوذ الدكؿ الصناعية على اجلزء األكرب من ذبارة . بني الشركات األجنبية كالشركات احمللية

 مليار دكالر أم ثلثي 957اخلدمات، فقد بلغت صادرات يف الواليات ادلتحدة كاالرباد األكريب كالياباف، ككندا 
 مليار 31صادرات العامل، كما ذلذه الدكؿ أمهية شلاثلة يف االسترياد يف حني ال تتجاكز صادرات البلداف اإلفريقية 

من % 2.7 مليار دكالر أم 39 فقط من صادرات اخلدمات يف العامل، كتبلغ كارداهتا % 2.1دكالر أم 
. 1الواردات العادلية، كال تتعدل صادرات ككاردات ىذه البلداف ثلث ذبارة اخلدمات اليابانية

كمن أبرز مبلمح العقود الثبلثة ادلاضية من القرف ادلاضي ىو النمو اذلائل يف القطاع اخلدمي يف ظل 
االقتصاديات الصناعية ادلتطورة يف العامل، كىذا ما أدل إىل ظهور خدمات جديدة بصورة مستمرة، حيث 

-2000)يوضح اجلدكؿ التايل حجم التجارة اخلارجية يف اخلدمات يف بعض بلداف العامل خبلؿ الفًتة 
2008 .)

 

 

: خصائص التجارة الدولية في الخدمات: المطلب الثاني

                                                           
1 - Philip english, Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Développement commerce et OMC, publie 
par économica pour la Bank mondiale, realize en P.A.O,2004, p :172. 
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  1: مثلتتسم التجارة الدكلية يف اخلدمات ببعض اليت ذبعلها شليزة عن التجارة يف السلع

  أف عملية إنتاج اخلدمة كاستهبلكها جيب أف يتم يف نفس الوقت كيف نفس ادلكاف دلعظم اخلدمات، شلا
يتطلب يف ىذه احلالة ضركرة انتقاؿ ادلستهلك إىل بلد منتج اخلدمة لكي يستطيع تلقي اخلدمة، أك 

ضركرة إجراء جانب من جوانب عملية اإلنتاج يف بلد مستهلك، أك انتقاؿ عناصر اإلنتاج عرب حدكد 
كبناء عليو فإف بعد ادلستهلك دكليا كبعد ادلنتج دكليا كانتقاؿ عناصر اإلنتاج . بلد ادلنتج كادلستهلك

صفة سبيز التجارة الدكلية يف اخلدمات، كىذا خيتلف عن التجارة يف السلع حيث تنتج السلع يف بلد ما 
 .كتنتقل عرب احلدكد إىل بلد آخر ليتم استهبلكها

  بالنسبة للخدمات ادلنفصلة اليت تتمثل يف األنشطة اخلدمية اليت ال ربتاج إىل انتقاؿ األفراد أك الشركات
خارج حدكد الدكلة، مثل خدمات النقل ادلختلفة، فهذه اخلدمات شلكن أف  (طاليب كعارضي اخلدمة)

تصل إىل األفراد يف الدكؿ األخرل دكف احلاجة إىل انتقاؿ ىؤالء األفراد إىل مقر شركات ىذه 
كمن مث فإف تبادؿ اخلدمات . اخلدمات، ككذلك دكف احلاجة إىل سبركز ىذه اخلدمات يف الدكؿ األخرل

ادلنفصلة يتم بطريقة مشاهبة لتبادؿ السلع، كلكن يف معظم احلاالت يتطلب األمر تقارب بني منتجي 
اخلدمات كمستهلكيها كيكوف انتقاؿ األفراد كرأس ادلاؿ يف شكل استثمار أجنيب مباشر مها الشكلني 

 .لتقدمي اخلدمات
  تقـو السلطات الوطنية بتنظيم أنشطة اخلدمات سواء بطريقة مباشرة أك غري مباشرة، مثل تدخل الدكلة

يف خدمات البنوؾ كالتأمني كادلهن احلرة لضماف ربقيق أىداؼ السياسة الوطنية، كمن مث فإف معظم 
ادلعوقات يف رلاؿ ذبارة اخلدمات تفرضها احلكومة من خبلؿ اللوائح احلكومية كىي عوائق معقدة ال 
ديكن قياسها على عكس التجارة يف السلع اليت يفرض رسـو مجركية ديكن قياسها، كديكن زبفيضها 

                 .ةبسهولة عن طريق عملية تعديل اللوائح احلكومي

: تصنيفات التجارة الدولية في الخدمات: المطلب الثالث

 ادلعايري ىناؾ معياراف ذهتعددت الطرؽ كادلعايري يف تصنيف التجارة الدكلية يف اخلدمات، كمن بني ق
: مهماف ديكن إجيازمها على النحو التايل

 

                                                           
. 223: ص2009-2008الدار اجلامعية، االسكندرية مصر، ،"منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة الدولية" زلمد صفوت قابل، - 1
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: المعيار القائم على نوع أو شكل التجارة في الخدمات: أوال

يعتمد ىذا ادلعيار على الشكل الذم تتخذه التجارة الدكلية يف اخلدمات، كاليت قد تتخذ أحد ثبلثة أشكاؿ 
: 1رئيسية ىي

. كاخلدمات البنكية كادلهنية كخدمات التوظيف كخدمات الفنادؽ: خدمات متعلقة باالستثمار. 1

. الربم اجلوم ك  مثل خدمات النقل البحرم ك:خدمات متعلقة بالتجارة. 2

 مثل االتصاالت البلسلكية كالتأمني، كخدمات الكمبيوتر كالتعليم كاخلدمات :متعلقة بالتجارة واالستثمار. 3
. ىندسية الصحية كاخلدمات اليت تقدـ استشارات فنية ك

: المعيار القائم على انتقال كل من عارضي وطالبي الخدمة: ثانيا

يعتمد ىذا ادلعيار على حركة تنقبلت كل من عارضي كطاليب اخلدمة كفقا لنوع اخلدمة، كاليت قد ربتاج 
. أك الحتاج إىل ىذه التنقبلت

: Separated Servicesالخدمات المنفصلة أو المنعزلة . 1

بني  (أم ادلنتج كادلستهلك)كاليت ال تتطلب انتقاؿ عارضي أك طاليب اخلدمة (A)ىي خدمات اجملموعة 
: كمن أمثلة ىذه اخلدمات. الدكؿ أك منهما لآلخر، كإمنا تنتقل األنشطة اخلدمية من خبلؿ كسائل أخرل

خدمات النقل الربم كالبحرم كاجلوم، خدمات االستشارات القانونية كالطبية كاذلندسية كادلالية، كاليت تتم عن 
 كىو ما يعين أف التقارب ادلادم ليس ضركريا، ،طريق كسائل االتصاالت السلكية كالبلسلكية كأجهزة الكمبيوتر

. األمر الذم جيعل التجارة يف مثل ىذه اخلدمات تشبو التجارة الدكلية يف السلع

: Provider Located Servicesالخدمات المتمركزة في مواقع عارضها .2

                                                           
. 07:  ، ص1990، دار اجلامعة للنشر، مصر،"النقود و المصارف و االئتمان"  عبد القادر فتحي الشني،- 1
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 كاليت تتطلب انتقاؿ مستهلك أك طالب اخلدمة إىل بلد منتجها أك (B)ىي خدمات اجملموعة 
اخلدمات السياحية كخدمات التعليم : عارضها، كسبثل ىذه اخلدمات قطاعا كبريا من أنواع اخلدمات، مثل

كاخلدمات الطبية باخلارج كتسهيبلت الشحن كالتفريغ يف ادلوانئ كادلطارات كيبلحظ يف مجيع ىذ األمناط استحالة 
. تقدديها خارج موطنها

: Demande Located Servicesالخدمات المتمركزة في مواقع طالبها . 3

، كىي اخلدمات اليت ينتقل فيها ادلنتج أك عارضي اخلدمة إىل دكلة مستهلك (C)ىي خدمات اجملموعة 
اخلدمات ادلالية كادلصرفية كخدمات التأمني، كيف الغالب تأخذ ىذه :  ىذه اخلدماتاخلدمة أك طالبها؟ كمن أمثلة

، فإذا أرادت ادلصارؼ األمريكية أك األكركبية اكتساب حصة يف FDIاخلدمات شكل االستثمار األجنيب ادلباشر 
يف اجلزائر، ينبغي عليها التواجد يف السوؽ ادلصريف اجلزائرم،  Retail Bankingسوؽ خدمات التجزئة ادلصرفية 

، كمثل ىا Foreign Direct Investment (FDI)كىذا يتطلب ربرؾ رأس ادلاؿ يف شكل استثمار أجنيب مباشر 
. بني ادلتعاملني يف اخلدمات  Physical Proximityالنوع من اخلدمات يتطلب التقارب ادلادم 

: Non-Separated Servicesالخدمات المرتبطة أو غير المنفصلة . 4

، كاليت تتطلب انتقاؿ منتج اخلدمة أك طالبها أك مستهلكها أك عارضها إىل (D) ىي خدمات اجملموعة
بلد آخر للعمل بو كتقدمي اخلدمة إليو، كقد ينتقل كل من ادلنتج كادلستهلك معا لبلد ثالث عند تقدمي كطلب 

يعرؼ  اخلدمة، كمثاؿ عند ذلك بعض اخلدمات ادلالية ادلقدمة من بنك أجنيب آخر يف بلد ثالث، كىو ما
بالتواجد ادلؤقت لؤلشخاص الطبيعني، كادلقصود بذلك كما حددتو االتفاقية، أف ينتقل مقدـ اخلدمة سواء كاف 
شخصا طبيعيا كاخلرباء مثبل، أك شخصا معنويا كالعاملني دلؤسسة أك شركة معينة إىل بلد آخر للعمل هبا على 

. سبيل التأقيت، كيشًتط يف ىذا العمل أف يرتبط بتقدمي اخلدمة

المالمح العامة لتحرير التجارة الدولية في الخدمات : المبحث الثاني

خطوة كربل على طريق توسيع دائرة ادلعامبلت االقتصادية  (GATS)يعترب اتفاؽ ربرير ذبارة اخلدمات 
الدكلية احملددة، كلتوضيح ادلبلمح العامة لتحرير التجارة يف اخلدمات سنحاكؿ من خبلؿ ىذا ادلبحث إلقاء 

الضوء على أسباب االىتماـ بتحرير التجارة الدكلية يف اخلدمات، كمعرفة سلتلف القيود اليت من احملتمل أف تقف 
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عائقا يف كجو ىذا التحرير، كبذلك سنتطرؽ إىل مفهـو ربرير التجارة يف اخلدمات ، كاألىداؼ ادلتوخاة من ىذا 
. التحرير كما سنشري إىل ادلنافع ادلتوقع ربقيقها من ربرير التجارة يف اخلدمات

 

 

 

: أسباب االهتمام بتحرير التجارة في الخدمات: المطلب األول

: ىناؾ أسباب عديدة تفسر االىتماـ بتحرير التجارة الدكلية يف اخلدمات، كمن أىم ىذه األسباب

  التقدـ التكنولوجي كاالصلازات العلمية اليت ربققت يف إطار ىذا القطاع، كخاصة يف رلاالت االتصاالت
 .كادلعلومات كخدمات البنوؾ، كىذا ما يؤدم إىل رفع كفاءة ىذا القطاع كسهولة التبادؿ الدكيل

  أدل ىذا التطور التكنولوجي إىل تنوع كخلق خدمات جديدة تشبع احتياجات اإلنساف ادلتطورة كمن مث
 1.سهولة كضركرة انتقاؿ ىذه اخلدمات من مصادر اإلنتاج إىل مصادر االستهبلؾ

  يعترب قطاع اخلدمات حاليا من أكرب القطاعات استخداما للعمل، نظرا لطبيعتو اخلاصة، كاليت تعتمد على
عنصر العمل باعتباره من أىم العناصر اإلنتاجية يف إنشاء كتشغيل اخلدمات كبالتايل فإف القطاع ديتص 
جانبا كبريا من العمالة يفوؽ ما حيصل عليو قطاع إنتاج السلع ، فقد استطاع االقتصاد األمريكي مثبل 

كقد ساىم ىذا  ( من حجم القول العاملة%75)يعاب  أكرب قدر من العماؿ يف قطاع اخلدمات تاس
 .القطاع يف مجيع االقتصاديات يف تقليل معدالت البطالة كرفع معدالت التشغيل

  كجود الفائض يف بعض قطاعات اخلدمات يف بعض البلداف، كعجز يف البلداف األخرل يزيد من فرض
 .2التبادؿ

  ارتفاع مستول التعليم كالتدريب، كتوافر كرخص تكاليف عناصر اإلنتاج اليت تدخل يف صناعات
قطاعات اخلدمات كاعتمادىا على العناصر اإلنسانية، يزيد من فرص منو ىذه القطاعات يف سلتلف 

                                                           
1 - D.G.Price and A.M BLAIR : The Channing Geography of the service Sector, Biddles LTD, 
Guildford and King’s Lynn, London,1989,pp :2-6. 

، 2002، دار النهضة العربية القاىرة، سنة "الجات و منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة في الخدمات المالية " صفوت عبد السبلـ عوض اهلل،- 2
. 18ص
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البلداف بادلقارنة بالقطاعات الصناعية األخرل، كمن مث فتحرير ىا القطاع يساىم يف منو الطلب كالسوؽ 
 .كادلنافسة كمن فرص التجارة اخلارجية

  إمكانية سيطرة البنوؾ األجنبية كادلؤسسات ادلالية الدكلية الكربل على الدكؿ األقل منوا نظرا  دلا ربوزه من
تفوؽ فين كمايل كما تتمتع بو قدرات تكنولوجية عالية، حيث ديثل ىذا هتديدا حلركة التمويل كالتنمية 

 .االقتصادية يف تلك البلداف
  كجود عدة متناقضات بني مصاحل الدكؿ فيما يتعلق بالنقل البحرم كالنقل اجلوم، ككجود اتفاقيات دكلية

 .كثنائية عديدة متناقضة مع ىذه االتفاقية
  تعارض بعض اخلدمات كخاصة تلك ادلتعلقة بادلعلومات، مع اعتبارات األمن احمللي كاالعتبارات

 1.الشخصية السرية

كما ذبدر اإلشارة إىل أف إدخاؿ قضية التجارة الدكلية يف اخلدمات يف رلاؿ ادلفاكضات خبلؿ جولة 
: أكرغوام، يرجع أساسا إىل إصرار الدكؿ ادلتقدمة على ذلك، نظرا لعدة اعتبارات نذكر منها

  سبتع رلموعة من الدكؿ ادلتقدمة دبزايا نسبية كتنافسية يف رلاؿ ذبارة اخلدمات، مثل اخلدمات ادلالية
 .بالواليات ادلتحدة األمريكية

 تنامي نصيب ذبارة اخلدمات يف إمجايل التجارة الدكلية. 
  دخوؿ بعض أنشطة اخلدمات إىل حقل التجارة الدكلية، كاليت مل تكن موجودة من قبل، إما بسبب

 .التطور التكنولوجي، أك بسبب االذباىات التحريرية ادلعاصرة يف النظاـ العادلي للتجارة

: تجارة الخدماتمعوقات : المطلب الثاني

تواجو التجارة الدكلية يف اخلدمات عدة عوائق تعًتضها كربد من ربريرىا، كديكن تقسيم ىذه العوائق إىل 
: عوائق طبيعية كعوائق صناعية أك إنسانية

: العوائق الطبيعية:      أوال

    كترجع ىذه العوائق إىل طبيعة اخلدمة، فقد تكوف اخلدمة غري قابلة للتخزين، كربتاج إىل ادلواجهة ادلباشرة بني 
فسو لكي تتم ادلعاملة، شلا جيعل ىناؾ صعوبة على ادلستهلك يف التحقق من جودة فادلنتج كادلستهلك يف ادلكاف 

                                                           
. 176: ص.2004دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية، مصر، ، " اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة "طفى رشدم شيحة،ص ـ- 1
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اخلدمة أك صبلحيتها، كىذا يتطلب كجود عبلقة كثيقة بني ادلنتج كادلستهلك، كلكن دينع كجود ىذه العبلقة 
رلموعة العوامل أك الفركؽ الثقافية كاللغوية، شلا جيعلها غري قادرة على إسباـ ىذه العبلقة مقارنة بالسلع، كىذا 

. 1صلده ملحوظا يف االستثمار األجنيب ادلباشر

  

 

: العوائق الصناعية أو التي تضعها حكومات الدول:    ثانيا

    كىي إما أف تكوف عوائق أك قيود على التجارة يف اخلدمات سباثل العوائق على التجارة يف السلع، كفرض 
الضرائب كاحلصص كالتعريفات على ادلنتجات من السلع األجنبية، كإما تكوف عوائق أخرل يصعب تطبيقها 

على السلع كديكن تطبيقها على اخلدمات، مثل العوائق ادلانعة أك احملرمة دلنع األجانب من شلارسة بعض 
اخلدمات أك خضوعهم لقواعد خاصة، كتقييد االستثمار األجنيب ببعض الشركط اخلاصة أك منعو على اإلطبلؽ، 

كاألكثر من ذلك فقد تعمل احلكومات على فرض إجراءات سبييزية، يقصد هبا تقييد دخوؿ اخلدمات إىل 
. 2أراضيها أك ربديد عدد ادلنشآت اليت تعمل لديها

كما يظهر التمييز يف رلاؿ التجارة الدكلية يف اخلدمات، عندما تكوف ىناؾ قيود على ربرؾ مورد 
: 3أك على التجارة يف اخلدمة ذاهتا، كديكن توضيح ذلك فيما يأيت (ادلنتفع هبا)اخلدمة أك مستلم اخلدمة 

: قيود على تحرك مورد الخدمة. أ

مثل القيود اليت تفرض على ربرؾ العمالة البلزمة للمقاكالت، كالقيود على حركة رأس ادلاؿ األجنيب، 
القيود على ادلهنيني األجانب دلزاكلة العمل داخل الدكؿ، التمييز يف رسـو اخلدمات اليت تفرض على مستخدمي 

. ادلوانئ كادلطارات كالطرؽ كما إىل ذلك

: قيود على تحرك مستلم الخدمة. ب

                                                           
، سلسلة اتفاقية منظمة التجارة العلمية، كزارة التجارة "تفاق التجارة في الخدمات و أثره على مصر بين النظرية و التطبيقا"  حيي إبراىيم عبد احلليم،- 1

.  03: ،ص2001اخلارجية، 
2
. 177:  مصطفى رشيدم شيحة، مرجع سبق ذكره ، ص- 

 .145:ص.2008، الطبعة األكىل، دار أسامة للنشر، عماف، األردف، "االقتصاد الدولي" عثماف أبو حرب، - 3
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مثل القيود اليت تفرض على سفر الطلبة لبللتحاؽ بادلؤسسات التعليمية باخلارج، أك القيود على خركج 
. ادلرضى للعبلج يف اخلارج، أك للرحبلت السياحية، أك قيود على خركج ادلعدات لئلصبلح كالصيانة

: قيود على التجارة في الخدمة ذاتها. ج

مثل كضع قيود على امتداد نشاط اخلدمات خارج الدكلة، قيود على استقباؿ اخلدمات من خارج 
الدكلة كقيود على التحويبلت اخلارجية، كتعترب ىذه اجملموعة من القيود دبثابة احملور الرئيسي يف ادلشاكل ادلتعلقة 

. بنمو التجارة يف اخلدمات

: مفهوم تحرير التجارة في الخدمات واهدافها: المطلب الثالث

اقتصر تطبيق القواعد الدكلية للتجارة متعددة األطراؼ قبل جولة األكرجوام على : مفهومها-اوال
التجارة يف السلع، ىذه اجلولة اليت جاءت يف مرتبة ثامنة شهرية يف منظومة ربرير التجارة الدكلية من خبلؿ 

 8 ، كاليت كشفت بعد مفاكضات شاقة استمرت قرابة GATT 1االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية كالتجارة 
 كتوقيع االتفاقية العامة للتجارة  WTOسنوات عن نتائج مهمة، كاف أمهها إنشاء منظمة  التجارة العادلية 

. GATS - (General Agreement Of Tade in Services)اخلدمات 

كبالتايل يقصد بتحرير التجارة الدكلية يف اخلدمات أف يتم تطبيق آليات التجارة الدكلية متعددة 
األطراؼ على كل من ذبارة السلع كاخلدمات، حبيث خيضعاف معا لنفس اآلليات كاالتفاقيات، بعد أف اقتصر 
العمل يف ادلفاكضات السابقة على ذبارة السلع، ككاف ربرير اخلدمات يتم من خبلؿ ازباذ اإلجراءات البلزمة 
لتسهيل كصوؿ موردم اخلدمات األجانب إىل األسواؽ احمللية، كخفض مستول التمييز بينهم كبني ادلوردين 

. 2احملليني

كما ديكن تعريف ربرير التجارة الدكلية يف اخلدمات بأهنا عملية ازباذ اإلجراءات اليت توسع فرص 
دخوؿ موردم اخلدمات األجانب إىل السوؽ احمللية كالتقليل من التحيز ذباىهم، كسبكني ادلوردين احملليني 

. 3للخدمات من الوصوؿ إىل األسواؽ األجنبية

                                                           
 .342: ص.2003، الفتح للطباعة ك النشر، االسكندرية سنة "العالقات االقتصادية الدولية" زينب حسني عوض اهلل، - 1
. 84:، ص2000، الطبعة األكىل مكتبة مدبويل، القاىرة، "التحديات و الفرص: العولمة و الجات" عبد الواحد العفورم، - 2
. 109:، ص2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، العولمة و اقتصاديات البنوك" عبد ادلطلب عبد احلميد، - 3
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: نبغي العمل على إزالتهاكمن بني العقبات اليت سبنع كصوؿ ادلوردين األجانب إىل السوؽ احمللية كاليت م

  حظر االستثمارات األجنبية يف بعض القطاعات أك كضع قيود على حرية احلركة أماـ الشركات
 . خدماهتا يف مناطق جغرافية معينةمياألجنبية دبنعها مثبل من فتح فركع أك تقد

 يتعداىا الشريك األجنيب يف ادللكية السماح فقط بادلشركعات ادلشًتكة كربديد حصة ال . 
         أما بالنسبة بني ادلوردين األجانب كاحملليني، فادلطلوب منع ىذا التمييز أك خفض نطاؽ، كمن أمثلة ىذا 

: التمييز
  ،التمييز يف احلصوؿ على حوافز االستثمار أك اإلجراءات الضريبية كالقواعد ادلنظمة للتحويبلت اخلارجية

 .ككضع القيود على ادلشًتيات احلكومية

. كما يتطلب ربرير التجارة يف اخلدمات محاية االستثمارات األجنبية ادلباشرة

كمن القيود على التجارة يف اخلدمات، كاليت تسعى اتفاقيات منظمة التجارة العادلية إىل تقليل آثارىا ىي 
النقل : الضوابط السعرية، حيث تضع الدكلة قواعد لتحديد األسعار يف بعض القطاعات كمن ىذه القطاعات

.   1اجلوم، اخلدمات ادلالية، االتصاالت

: أهداف تحرير التجارة في الخدمات: ثانيا

ىو ما شهده العامل من تطورات تكنولوجية  من العوامل اليت أدت إىل تسريع االتفاؽ بشأف اخلدمات،
متقدمة يف رلاؿ احلاسبات كاالتصاالت، كاليت أدت إىل ارتباط األسواؽ العادلية يف رلاؿ اخلدمات، كسيطرة 

الشركات العمبلقة على ىذه اجملاالت، كبالتايل كاف  من مصلحتها فتح األسواؽ أمامها دكف قيود، كلقد أدل 
. 2التقدـ يف تكنولوجيا ادلعلومات إىل زيادة حجم كنوعية اخلدمات اليت ديكن مبادلتها دكليا

تعترب اتفاقية اجلات اخلطوة األكىل ضلو إدخاؿ اخلدمات يف النظاـ التجارم الدكيل من خبلؿ مبادئ 
قانونية كقواعد اقتصادية متعددة، شاركت فيها أطراؼ كثرية كتطبق على كافة أنشطة التجارة يف اخلدمات، كىذه 

االتفاقية ال هتدؼ فقط إىل توسيع نطاؽ التجارة متعددة األطراؼ فيما يتعلق باخلدمات أك اكتماؿ النظاـ 
التجارم الدكيل حيث يتسع معا للسلع كاخلدمات، أك من مظاىر التعاكف الدكيل، كلكنها تعكس أيضا األمهية 

                                                           
 .225: صفوت قابل، مرجع سبق ذكره، صزلمد - 1
جامعة – ، سلسلة أكراؽ إقتصادية، مركز البحوث ك الدراسات اإلقتصادية ك ادلالية كلية اإلقتصاد "االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات " حسني عبيد،- 2

. 09:، ص2002القاىرة،مصر ، 
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االقتصادية للتجارة يف اخلدمات يف اجملاؿ الدكيل، كتعاجل كتنظم يف الواقع سياسات االستثمار األجنيب ادلباشر، 
كالنظم الرقابية الداخلية، كاليت تعوؽ كتعرقل تطور كانتقاؿ كتوظف اخلدمات يف سلتلف األسواؽ، فاألمر ال يتعلق 

أساسا بتحرير ىذا النشاط كنتائجو من عوائق التعريفات اجلمركية، كإمنا ربرير ىذا القطاع من العوائق غري 
التعريفية كالعوائق التنظيمية الداخلية، كاليت سبنع بصفة مباشرة كمؤثرة التوسع يف األسواؽ كزيادة الصادرات 

. كالواردات من اخلدمات

 كقامت الدعول إىل ربرير ذبارة اخلدمات على نفس الفلسفة اليت قامت عليها فكرة ربرير التجارة 
الدكلية يف السلع، كىو قاعدة ادليزة النسبية، ألف ادليزة النسبية تساعد على رفع كفاءة استخداـ ادلوارد االقتصادية 

كتؤدم إىل استمرار منتجي السلع كاخلدمات األكثر كفاءة كاألقل ىدرا للمصادر الطبيعية يف األسواؽ، األمر 
الذم يؤدم يف زلصلتو النهائية إىل رفع مستول أداء االقتصاديات القومية كمنو حجم التجارة الدكلية، كلذلك 

فالدكؿ اليت تتمتع دبزايا نسبية أك تتفوؽ يف رلاؿ إنتاج بعض اخلدمات تكوف ذلا الريادة كالسبق يف ذبارة كتسويق 
. ىذه اخلدمات يف السوؽ الدكلية

: منافع تحرير التجارة في الخدمات: المطلب الرابع

  1 كتتمثل ىذه ادلنافع فيما يلي           

 إف كفاءة البنية التحتية للخدمات شرط أساسي لنجاح االقتصاد فاخلدمات تعترب :األداء االقتصادي. أوال  
. مدخبلت ىامة اسًتاتيجيا لكل القطاعات

 إف توسع األسواؽ الدكلية للخدمات يساعد ادلصدرين كادلنتجني يف الدكؿ النامية على سبويل :التطوير: ثانيا
. قدرهتا التنافسية، كبالتايل فإف ربرير اخلدمات يصبح العنصر الرئيسي يف العديد من اسًتاتيجيات التطوير

 يوجد دليل قوم يف العديد من اخلدمات، أف التحرير يؤدم إىل أسعار :تحقيق وفورات للمستهلكين: ثالثا
. أقل كجودة أفضل كاتساع اخليارات للمستهلكني

 من الواقع العملي يتضح أف الدكؿ اليت قامت بتحرير أسواؽ اخلدمات هبا، :سرعة االبتكار والتجديد: رابعا
. لديها منتجات أكثر كعمليات ذبديد كابتكار أكرب يف اخلدمات

                                                           

.256ص  زلمد صفوت قابل، مرجع سبق ذكره، - 1  
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 من خبلؿ التزامات الدكؿ يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة، يتضح جليا :شفافية وقدرة تنبؤية أكبر: خامسا
توافر نسبة كبرية من الشفافية سبكن من التخطيط للمستقبل بدرجة عالية من التأكد شلا يشجع االستثمار 

. طويل األجل

 تساعد التزامات الدكؿ يف رلاؿ اخلدمات على تشجيع االستثمار األجنيب :نقل التكنولوجيا: سادسا
ادلباشر، ىذا األخري جيلب معو مهارات كتكنولوجيا جديدة تتدفق داخل االقتصاد بطرؽ عديدة، مثل 

. استخداـ الشركات الوطنية ألساليب فنية جديدة

كما ديكن توضيح ادلنافع من ربرير التجارة الدكلية يف اخلدمات من خبلؿ اإلشارة إىل مزايا ىذا التحرير 
بالنسبة للمؤسسات العاملة يف قطاع اخلدمات، كللعمالة يف ىذا القطاع ككذلك بالنسبة للمستخدـ أك 

.  1ادلستهلك

: المزايا للمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات. أ

من الواضح أف ادلزايا اليت تعود على ادلؤسسات كنتيجة لفتح األسواؽ ىي بالدرجة األكىل لتلك 
ادلؤسسات اليت تعمل يف رلاؿ تصدير اخلدمات، ككذلك األمر كلكن بدرجة سلتلفة بالنسبة للمؤسسات اليت 

كلقد تبني يف العديد من األحواؿ أف الدكؿ اليت تفتح أسواقها للمنافسة احلرة . تعمل يف رلاؿ استرياد اخلدمات
للموردين اخلارجني استطاعت أف ربقق كفاءة عالية من ىذه اخلدمات كفق ادلوقف التنافسي للعديد من 

. صناعاهتا اإلنتاجية كاخلدمية

: المزايا للعمالة في قطاع الخدمات. ب

من ادلعركؼ أف العمالة يف قطاع اخلدمات تتمتع دبزايا عن باقي العمالة يف سلتلف القطاعات اإلنتاجية 
يف الدكلة، من ناحييت مستويات أفضل لؤلجور كمستويات أفضل لظركؼ العمل، ككذلك إمكانية احلركة 

كما تتميز العمالة يف قطاع اخلدمات دبستويات أعلى من . للبحث عن كظائف أخرل تغريت أماكن إقامتهم
ادلهارات كبالذات يف رلاؿ االستخدامات التكنولوجية احلديثة، حيث أنو ما تعمقت مثل ىذه ادلهارات كلما 

. (كظائف أفضل)أك رأسيا  (إىل مواقع أخرل)زادت قدرة العامل على احلركة سواء أفقيا 

: المزايا للمستخدم. ج
                                                           

 173:  مصطفى رشدم شيحة، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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ىناؾ العديد من اآلراء فيما خيص ىذا ادلوضوع، فبعض التحليبلت تركز على مصلحة ادلنتج كليس 
ادلستخدـ نظرا لوجود مؤسسات كنقابات قوية تدافع عن موردم تلك اخلدمات، مثل احملامني، األطباء، 

. ىكذا القراء، كمستهلك ادلياه كالكهرباء ك كليس مستهلك اخلدمة كادلرضى، ك...ادلهندسني، ادلعلمني، ادلؤلفني

يف حالة ربرير ذبارة اخلدمات حيث  (أك ادلستخدـ)كبالتأكيد فإف ادلزايا كاضحة بالنسبة للمستهلك 
كمن أكثر القطاعات اليت ظهر فيها جليا آثار فتح . ستكوف ىناؾ خيارات كاسعة أمامو كبأسعار تنافسية

األسواؽ أماـ كافة اخلدمات، ىو قطاع االتصاالت حيث ساىم التطور التكنولوجي غري ادلسبوؽ يف ىذه 
الصناعة، إضافة إىل فتح األسواؽ أماـ ادلنافسة العادلية إىل اإلرتفاع دبستول اخلدمات مع خفض األسعار يف 

. سلتلف بقاع العامل

العمومية  الجزائرية البنوك على المصرفية الخدمات تحرير أثر:الثالث المبحث
 اإليجابية اآلثار :األول المطلب

 :اآلثار ىذه أىم كمن  
 كفاءة رفع من يتبع ،كما اخلدمات أفضل تقدمي إىل يؤدم مفتوحة مصرفية سوؽ ظل يف ادلنافسة تتعاظم أف •

  1: يلي ما إىل ذلك كيرجع ادلصريف، اجلهاز
 التقنيات ادلتاحة أحدث مع يتواكب بشكلادلصريف  السوؽ يف ادلصرفية كادلمارسات األساليب تطوير          -

 .العامل يف
 على مستول كوادرىا كإعداد اخلربة، تراكم من االستفادة ك كاحملاسبية اإلدارية األساليب أفضل على التعرؼ

 .الكفاءة من عاؿ
 . السابق يف متاحة تكن مل اليت ادلالية كاألدكات االبتكارات من العديد تطوير      - 

 ك كادلقايضة كالًتكيج كالسمسرة االكتتاب رلاؿ يف عاليا، تدريبا كادلدربة ادلؤىلة باخلربات ادلاؿ رأس سوؽ تدعيم 
 .ادارة احملافظ ك صناديق االستثمار

 يتيح الفرصة لبلستفادة سوؼ بالرعاية، األكىل الدكلة شرط مبدأ كتطبيق ادلايل اخلدمي االقتصاد يف التحرير إف •
 ادلصرفية اخلدمات يف قطاع األخرل األعضاء الدكؿ من شلاثلة كتسهيبلت تيسريات على كاحلصوؿ ادلبدأ ىذا من

 ذلا بنكية فركع كتأسيس ادلتقدمةالبلداف  أسواؽ إىل الدكؿ ذلذه ادلصرفية اخلدمات نفاذ إىل ذلك يؤدم كما
 . باخلارج

                                                           
 164 ص ، سابق مرجع ، "العالمية التجارة منظمة وآليات الجات"، احلميد عبد ادلطلب   عبد 1
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 كذلك ، األجنبية ادلنافسة اعتبارات ظل يف حقيقية بصورة ادلصرفية خدماهتا ربسني على البنوؾ ربفيز •
 . البنكية للمؤسسات كادلالية اإلدارية الكفاءة كزيادة اخلدمات تقدمي يف دائما كالتغيري بالتحديث

  1اجملاؿ ىذا يف العادلية التطورات مواكبة الدكؿ ذلذه يتيح شلا ، ادلصرفية التكنولوجيا نقل 
 األسواؽ منو إىل باإلضافة ىذا النامية الدكؿ يف ادلالية اخلدمات سوؽ ،ينشط ادلالية اخلدمات ذبارة ربرير •

 ادلاؿ كرأس األجنبية اخلربة يشجع سوؼ ، األجنبية كادلصارؼ للشركات احمللية السلطات معاملة كربسن احمللية،
  . احمللية ادلدخرات تشجيعيف  ادلسامهة جانب إىل احمللية، لؤلسواؽ السيولة من مزيد لتقدمي ، األجنيب

 .جودة تلك اخلدمات مستول تكاليف اخلدمات ادلصرفية ك ربسني   زبفيض •
 . ادلالية ك ادلصرفية األزمات لعبلج الوسائل أفضل كاختيار ، ادلخاطر أداء مستول رفع •
 ، كادلالية ادلصرفية اخلدمات رلاؿ يف العمل كأساليب نظم كتطوير ادلصرفية األدكات كتطوير تنويع •

 . مستحدثة تقنية أدكات كتقدمي
 يف اإلشرافية السلطات جانب من كالرقابية اإلشرافية النظم كتطوير البنوؾ فيو تعمل الذم ادلناخ ربسني •

 يزيد ما كىو ادلصرفية السبلمة لضماف البنوؾ على الرقابية األساليب كدعم ، األجنيب كالتواجد االحتكاؾ ضوء
  . ادلالية العودلة مواجهة على القدرة

 .اقتصادم منو كربقيق الدخل زيادة •
 . الدكؿ عرب الفائدة أسعار كمساكاة ادلالية للموارد ادلتكافئ التوزيع •
 كإجراء الصرؼ بأسعار ادلتعلقة كالسياسات كادلالية النقدية السياسات لتحسني احلكومات على الضغط •

 من ادلزيد إىل ستؤدم كاليت ، التحرير عملية من ادلرجوة ادلنافع ربقيق على تساعد تشريعية إصبلحات
  .كادلايل االقتصادم االستقرار .
 .اخارجي ادلايل التواجد كدعم ، اخلارجية لؤلسواؽ لبلنطبلؽ فرص إجياد •
 ادلؤسسات ىذه قياـ كتسهيل ادلالية، ادلؤسسات ىياكل ككذلك ادلصريف القطاع بإصبلح للقياـ احلوافز إجياد •

 .شاملة مالية خدمات بتقدمي
 السلبية اآلثار :الثاني المطلب

 على سليب أثر إحداث إىل يؤدم سوؼ ، االتفاقية قواعد تطبيق ك كادلصرفية ادلالية اخلدمات يف التجارة ربرير
 2: التالية النقاط يف إجيازىا ديكن كاليت ، اجلزائر ،كمنها النامية الدكؿ

                                                           

 .245ص  ،2008 ، األردف  ،"اإلسالمية المصارف" خصاكنة سليماف  أمحد 1 
 

2
 .13 ص ، سابق مرجع ،"الجزائر في المصرفي القطاع على للتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر انضمام آثار" ، بلقاسم زايرم   
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 فيو تزاؿ ال الذم الوقت يف ، األجنبية البنوؾ مع ادلتكافئة غري ادلنافسة من نوع خلق إىل سيؤدم التحرير إف •
 بالبنوؾ مقارنة خدماهتا كتواضع أحجامها، حملدكدية نظرا ادلنافسة، ىذه دلواجهة مهيأة غري اجلزائر يف ادلصارؼ
 كدلكاتب كلفركعها ذلا التجارم التواجد يف األخرية البنوؾ ذلذه الفرصة أعطت قد االتفاقية أف كخاصة ، األجنبية
 الوحدات بعض خركج إىل ادلنافسة ىذه تؤدم ،كقد كادلصرفية ادلالية اخلدمات كافة تقدمي يف ذلا التابعة التمثيل

 . ادلصرفية من السوؽ
 السوؽ يف خدماهتا لتقدمي األجنبية للبنوؾ الفرصة كإتاحة ، كادلصريف ادلايل القطاع يف الدكلية التجارة ربرير إف •

 ، بالدكلة الداخلية السياسات على يؤثر األجنبية البنوؾ سياسات تأثري نتيجة تنشأ خسائر إىل يؤدم قد ، احمللية
 نتيجة بالدكلة االقتصادية السياسات بعض على يؤثر شلا. الضارة ادلنافسة ظل يف التنمية سياسات على يؤثر بل

 على الرقابة كسياسة االئتماف كزبفيض النقدية السياسات االقتصادية السياسات ىذه أمثلة كمن ، التحرير ذلذا
 البنوؾ بدعمها تقـو كاليت الوليدة الوطنية الصناعات منو عرقلة إىل ادلطاؼ اية نويف األمر كيصل ، األجنيب النقد

 . الوطنية
 العمل كإصلاز العميل كسب على كقادرة كمؤىلة ماىرة مصرفية كوادر توافر ادلصرفية اخلدمات ربرير يتطلب •

 ذبارة ربرير ظل يف كأنو خاصة ، النامية الدكؿ أغلب يف يتوفر ماال كىو ، كقت أقل كيف شلكنة كفاءة بأكرب
 العامل مستول على الفركع شبكة كاتساع ، كمتلقيها اخلدمة مقدـ اقًتاب احتماالت تتزايد ادلصرفية اخلدمات

 . األجنبية كالبنوؾ احمللية البنوؾ من كل بني ادلنافسة كاتساع
 السوؽ كاحتياطات تتفق ال قد حديثة عمليات يف بالتورط ادلصرفية اخلدمات ربرير ظل يف البنوؾ تقـو قد •

 .ادلضاربات مثل ادلصرفية
 يف التجارة ربرير من ادلتبادلة االستفادة من يقلل شلا باخلارج، ذلا فركع فتح من اجلزائر يف البنوؾ قدرة ضعف •

 .اخلدمات
 فيها، العاملني أداء كضعف اتوخرب قلة بسبب ادلصرفية، اخلدمات تكلفة زبفيض على البنوؾ ىذه قدرة ضعف •

 .كادلتقدمة ادلتطورة التكنولوجيا استخداـ على اتوقدر كعدـ
 ال اليت الدكؿ ألف نظرا ، ادلدفوعات ميزاف يف عجز إىل كادلصرفية ادلالية للخدمات الدكيل التحرير يؤدم سوؼ •

 ذلك يف كسيساعدىا ، اخلدمات ىذه استرياد إىل تلجأ سوؼ اخلدمات قطاع يف كبرية نسبية دبيزة تتمتع
 ادلدين اجلانب يف إضافية أعباء زيادة إىل يؤدم شلا الستريادىا، احمللية اخلدمات أسواؽ كفتح ذلا الدكيل التحرير

 الدائن اجلانب يف بادلقابل زيادة إىل ذلك يؤدم أف دكف ، (اخلدمات استرياد) ادلنظورة غري التجارة ميزاف من
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 العجز أمهها من اليت ادلدفوعات ميزاف يواجهها أف ديكن اليت ادلشاكل ازدياد عنو كينتج ، (اخلدمات تصدير
 .بنوده إمجايل يف الدائم

 رلاؿ حصر إىل سيؤدم ما كىذا فقط، ادلرحبة القطاعات تلك خبدمة األجنبية البنوؾ تقـو أف ادلمكن من •
 معينة مالية سياسات كفق تعمل أف ديكن انوإ كما ، معينة قطاعات إىل كصوذلا عدـ كبالتايل اخلدمات تقدمي
 تكوف ما كغالبا الوطنية ادلصاحل مع متطابقة ادلصاحل ىذه تكوف أف بالضركرة كليس هباأصحا مصاحل لتأمني

 . الوطنية التنمية كخطط أىداؼ مع متناقضة
 اآلثار  أىم من األثر ىذا كيعترب بنكية أزمات إىل ادلصريف اجلهاز تعرض إىل اخلدمات قطاع ربرير يؤدم كقد •

        1.للعودلة ةالسليب
 بالنسبة أنو كذلك بعضها، على الرد ديكن أنو إال السابقة احلجج على السلبية لآلثار ادلؤيدكف       اعتمد

 مع ادلنافسة على القدرة كعدـ الوطنية البنوؾ تدعمها اليت الوليدة الصناعات محاية أجل من التحرير من للتخوؼ
 ربديد يف حقا النامية للدكؿ منحت قد االتفاقية بأف عليو الرد فيمكن ، الطويلة اخلربة ذات األجنبية البنوؾ
 مقدمي هبا يعمل أف تقبل كاليت كادلصرفية، ادلالية اخلدمات بينها من كاليت اخلدمية القطاعات بشأف اتوالتزاما

 . الوليدة صناعتها يضر ال دبا التزاماهتا ربدد أف لذلك كفقا الدكؿ ىذه كتستطيع ، األجانب اخلدمات
 يقابلها أف دكف ادلالية اخلدمات السترياد نتيجة النامية الدكؿ مدفوعات ميزاف يف عجز حدكث من التخوؼ أما

 بأنو القوؿ ديكن ذلك على فردا ، النامية الدكؿ مدفوعات موازين على األعباء زيادة إىل يؤدم دبا ذلا، صادرات
 كثرية عمالة إىل ربتاج كاليت ، اخلدمات رلاؿ يف كبرية نسبية دبزايا تتمتع كاذلند مصر مثل كثرية نامية دكؿ توجد

 ذبارة ربرير بعد اخلدمية صادراهتا زيادة إىل يؤدم كسوؼ ، ربديدا كالبنوؾ كادلقاكالت كالسياحة النقل كقطاع
 . ادلدفوعات ميزاف يف التوازف فيحدث ، العادلية األسواؽ إىل الوصوؿ فرص زيادة إمكانية مع ، اخلدمات

  
 السلبية اآلثار لمواجهة العمومية الجزائرية البنوك إستراتجية :الثالث المطلب   

I. المصرفية التكنولوجيا استخدام في للبنوك الحديثة االتجاهات 
I. 1االلكترونية الدفع  نظم:  

 كتتمثل ،العادلي الصعيد على كتطورىا االلكًتكنية التجارة انتشار منذ خاصة االلكًتكين الدفع كسائل تطورت
 2:يف الوسائل تلك أىم

                                                           
 .10،ص 09 مرجع سبق ذكره، ص ػ زايرم بلقاسم،  1

 .08-02،ص2004،التجارة اإللكًتكنية ،كرقلة:  ملتقى دكيل،(فاؽ كالتحدياتاال) "وسائل الدفع االلكترونية" نواؿ بن عمارة،  2
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I. 1 -1البنكية البطاقات باستخدام الدفع :  
 استخدامها حاملها يستطيع ، مغناطيسية ببلستيكية بطاقات عن عبارة كىي ، الببلستيكية النقود عليها يطلق

 . حاجاتو معظم شراء يف
 طريق عن كذلك 1958 أكاخر يف البنكية البطاقات ظهرت Banc America عن إصدارىا كيتم
 مؤسسات طريق عن أك ، كربل ذبارية مؤسسات طريق عن أك ،ماسًتكارد فيزا مثل عادلية منظمات طريق

 . أكسربس أمريكا  مثل الدانريزكلوب، مالية
 

I. 1-2 الذكية البطاقات باستخدام الدفع Smart cadres: 
 

 كاألرصدة كادلعلومات بالبيانات سجل على فعبل ربتوم لكوهنا ادلتنقل الكمبيوتر البطاقات ىذه تشبو
 كالرقم الشخصية بياناتو عن فضبل  هبا يقـو اليت ، ادلالية ادلصركفات كحدكد البطاقة بصاحب القائمة
 تفاصيل يف التدقيق التجارية ادلواقع يف توضع اليت البطاقات قراءة ألجهزة النظاـ ىذا كيتيح السرم،

. MasterCard أك Visa دبؤسسة مشًتكني كانوا سواء ألصحاهبا ادلالية احلسابات 
I. 3 - 1 اإللكترونية الشيكات باستخدام الدفع :  

 (التقليدم )الشيك يشبو اإللكًتكين فالشيك اإللكًتكنية، التجارة مقتضيات مع لتتناسب الوسيلة ىذه تطوير مت
 الشيك مستلم إىل الشيك مصدر يرسلها ، كمؤمنة موثقة إلكًتكنية رسالة عن عبارة أنو إال (الورقي

 .حاملو إىل كإعادتو الشيك قيمة ربويل ليتم باالنًتنت يعمل الذم البنك إىل ،ليقدمو(حاملو)
I. 4 - 1 اإللكترونية النقود:  
 أصدره الذم البنك من يطلب أف لصاحبو ديكن الكتايب النقد أشكاؿ من شكل ىو اإللكًتكين النقد

 1.ائتماين نقد إىل ربويلو .
I. -2  يف كتتمثل :االلكترونية الصيرفة خدمات :  
I. 1-2 العمبلء استفسارات على الرد على ادلصريف اذلاتف مكن :المصرفي  الهاتف 
II. : -2-2 تسميات عدة النوع ىذا على يطلق :اإلنترنت شبكة عبر الصيرفة.   

 internet Bankingاإلنًتنت                                                   بنوؾ
 home Bankingادلًتيل                                                        البنك

  online Bankingاخلط                                           على البنك        
 Self- Service Bankingالذاتية                           ادلالية          اخلدمات

                                                           
الواقع -االقتصادية ملتقى ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية ك التحوالت، "الصيرفة االلكترونية كمدخل لعصرنة المصاريف الجزائرية"ين، حيم حسر  1

 .320، شلف، ص12/2004كالتحديات،
 



 الفصل األول تحرير التجارة الدولية في الخدمات
 

 

21 

 
 ، ادلكتب أك ادلًتؿ طريق عن بالبنك ادلتصلة أعماذلم كإصلاز حساباهتم بإدارة الزبائن بقياـ تتصل تغريات كمجيعها

.  الزبوف يريد الذم الوقت كيف آخر مكاف أم من أك
 

I. 3.2الخلوي   البنكM- banking 
 اذلاتف من انطبلقا ، احلسابات كتسيري ، ادلصرفية العمليات سلتلف بإجراء يسمح الذم البنك ىو اخللوم البنك

 ك ساعة 24 يعمل حيث بعد عن تتم اليت ادلتطورة اإللكًتكنية اخلدمات أحد ديثل كىو ، ( اخللوم) البلسلكي
 ككذلك ، العادلية فودافوف كشركة الكومنولث بنك مع بالتعاكف أسًتاليا يف ككذلك ، العاـ مدل على باستمرار

 . مصر مثل العربية الدكؿ بعض يف بو العمل بدأ
I. 3 -العمومية الجزائرية البنوك في االلكترونية الصيرفة خدمات واقع :  

 بني كالدفع السحب بطاقات على إال استعماذلا يقتصر فلم اجلزائر، يف زلدكد ادلصرفية التكنولوجيا استعماؿ إف
 بعض لتسهيل البنوؾ بني بالربط ادلتعلقة خاصة األخرل العمليات بعض جانب إىل فقط، احمللية البنوؾ

 أك الكًتكنية، لبنوؾ فركع كإقامة االلكًتكنية، الصريفة خلدمات إدخاؿ أم ىناؾ ليس أنو حني   يف.العمليات
 عملية فإف كبالتايل تعريفية، كمواقع فقط استخدمت االنًتنيت، على البنوؾ فمواقع بعد، عن خدمات تقدمي

 .لذلك خاصة مؤسسات إنشاء إىل سعت اجلزائر أف رغم شديد، ببطء البنكي تسري النظاـ كربديث عصرنة
 

II. البنوك هيكلة إلعادة الحديثة االتجاهات:  
II. - 1الشاملة البنوك لفلسفة البنوك   تبني : Universal Banks       

 صناعة ىيكلة إلعادة نتيجة العامل دكؿ معظم يف التجارية البنوؾ قبل من الشاملة التحوؿ فكرة بدأت لقد
 شلا قبل، من هبا تقـو تكن مل كمالية مصرفية خدمات أداء ضلو تتجو البنوؾ أخذت أينما ، ادلصرفية اخلدمات

 توظيف  رلاالت تنوع إىل إضافة جهة، من إيراداهتا مصادر تنوع تعكس اليت ميزانيتها ىياكل تغيري إىل أدم
 اليت ادلصرفية الكيانات تلك بأهنا الشاملة البنوؾ تعرؼ بالتايل، ك أخرل جهة من ادلوارد ىذه كاستخدامات

 كتوظف القطاعات كافة من ادلدخرات من شلكن قدر أكرب كتعبئة التمويل مصادر تنويع كراء دائما تسعى
 ادلتنوعة اخلدمات كافة تقدمي على تعمل كما ، القطاعات جلميع ادلصريف االئتماف كسبنح كتفتح مواردىا

 التقليدية التجارية البنوؾ كظائف بني ما ذبمع صلدىا حبيث ، مصريف رصيد إىل تستند ال قد اليت كادلتجددة
 الصريفة نشاطات كل يف بادلسامهة تقـو الشاملة فالبنوؾ. كاألعماؿ االستثمار كبنوؾ ادلتخصصة البنوؾ ككظائف
 كبالتايل كادلصرفية ادلالية اخلدمات من متنوعة تشكيلة كتقدمي ، يف الشركات ادلسامهة األسهم كامتبلؾ ادلختلفة
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 ذات الصريفة لفظ عليها أطلق حىت االقتصاد رلاالت لكل ك مصرفية مالية خدمات تقدـ الشاملة فالبنوؾ
 1.الغربية الدكؿ يف كالتسعينات الثمانينات يف استخدامها شاع كاليت  Service Banking-  self اخلدمة الكاملة

 2:يلي ما الشاملة البنوؾ مفهـو تبين ضلو التحوؿ إىل تؤدم اليت الدكافع أىم من أف إذ
 . االستمرار ك البقاء لغرض ، أدائها تطوير هبدؼ ذاتية دكافع -
 .كالدكلية احمللية االقتصادية كالتحوالت التطورات -
 . البنوؾ من النوع ىذا لظهور ادلناسب ادلناخ توفري إىل أدل كالتكنولوجي العلمي التطور -
 .اإللكًتكنية النقود كتطور كمنو االفًتاضية البنوؾ ظهور -
  .كرضاه العميل كسب يف منها ،سعيا"غرينا فسيفعلها ضلن نفعلها مل إف" بادلقولة عمبل كذلك ادلنافسة -
II.-1 - 1- الشاملة البنوك نحو االتجاه العالمي  :

الوجود  إىل ظهرت عندما عشر التاسع القرف إىل ذلك كيرجع أدلانية، الشاملة البنوؾ فكرة كانت لقد   
 كذلك خبلؿ الفًتة   commerz Bank ،Deutsh ،Drersdner:بنوؾ خاصة كىي ثبلثة أكرب أصوؿ

  يف السوؽ سواء متنوعة خدمات كقدمت ، كاستثمارية ذبارية بنوؾ اعتربت حيث ، 1924- 1895
 ليصل الشاملة البنوؾ ضلو كامل اذباه يف األدلانية التجارية البنوؾ ربركت 1960 بداية كمع ادلالية أك النقدية
 ألف 750 من أكثر يعمل هبا ألف 45 إىل فركعو عدد يصل شامل بنك أالؼ 4 من أكثر إىل عددىا
 unuveslle ياتالوال يف أما عشر، التاسع القرف إىل تعود فرنسا يف الشاملة البنوؾ نشأة ، بينما عامل

 قانوف بعد صدكر إال مصرفية غري أعماؿ دبمارسة الفرنسية البنوؾ حق الفرنسي القانوف يعط فلم ادلتحدة
 قانوف الكونغرس، بعدىا ليصدر ، الثبلثينات أكائل يف" Glasse St gal ACT Banqueادلسمى  البنوؾ

 يف أما مصرفية، غري خدمات تقدمي يف التوسع يف احلق للبنوؾ أعطى كالذم 1982 عاـ اإلبداع مؤسسات
  .1960عاـ بعد إال شاملة بنوؾ إىل تتحوؿ فلم كإصللًتا كندا
II 1-2الشمولية إلى الجزائرية البنوك  اتجاه:  

 من كىذا "Banque "  unuveslle الشاملة البنوؾ صفة اجلزائرية  للبنوؾ90-10 كالقرض النقد قانوف منح
 تدخل اليت ادلصرفية األعماؿ من العديد مزاكلة التجارية للبنوؾ تفتحاف اللتاف ، 116 ك 110 ادلادة خبلؿ

                                                           
ي ظل التحوالت المنظومة البنكية ف، ادللتقى الوطين، "ة للعولمةل المظاهر الجديدظضرورة اصالح األنظمة المصرفية في " كعزة عبد القادر،  1

 . 30، ص2006 أفريل 25، 24االقتصادية و القانونية،

 .175،ص174، مرجع سابق، ص د سليماف خصاكنةأحم  2
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 الصريفة شلارسة على اقتصارىا البنوؾ ىذه عمل على ادلبلحظ من أنو إال الشامل، البنك شلارسات إطار يف
 التعامل ضعف إىل يرجع ذلك كلعل القركض، كمنح الودائع قبوؿ على أساسي بشكل ادلعتمدة التقليدية
 تنويع ناحية كمن ،ةادلايل األكراؽ سوؽ ضعف إىل يعود كالذم األجل، الطويلة كاالستثمارية ادلالية باألدكات

 إىل كاالحتياط التوفري صندكؽ كعودة التخصص، إىل اجلزائرية البنوؾ عودة فنبلحظ التمويل مصادر
 1.التخصص يف رلاؿ السكن

2 IIالمصرفي االندماج نحو   االتجاه: 
 النواتج أحد كباعتبارىا ، العامل يف البنوؾ معظم تأثرت هبا عادلية ظاىرة ادلصريف االندماج عملية أصبحت
 ادلتعلق كاآلخر ادلصرفية اخلدمات ربرير اتفاقية أحدمها ، أساسيني دلتغريين نتيجة زادت للعودلة، األساسية

 على قدرهتا لزيادة الصغرية للبنوؾ حتمية ضركرة ادلصريف االندماج من جعل كالذم ، ادلاؿ رأس بكفاية
  . ادلصرفية السوؽ يف كاالستمرار التواجد

 اتفاقهما يتم دبقتضاه أكثر أك شركتني بني اإلدارة على يقـو عقد عن عبارة ىو القانونية الناحية من فاالندماج
 ضلو مجعي ربرؾ بأنو تعريفو فيمكن االقتصادية، الناحية من أما  كاحدة شركة يف كأمواذلا أعضائها كضع على

 كالشكل النمط جاكز التوحد، أشكاؿ من شكل ألحداث أكثر، أك بنكني بني ما كالتعاكف كالتكامل التكتل
 إىل معني تنافسي كضع من بالبنك انتقاؿ عملية االندماج فإف ،كبالتايل كفعالية قدرة أكثر كياف خلق إىل احلايل
 2.أفضل تنافسي كضع
 : يلي ما يف ادلصريف االندماج دكافع أىم تتلخص حبيث

  . االندماج جراء جديدة أسواؽ كفتح احلجم كفورات ربقيق -
 .ادلصريف االندماج كأسباب دكافع أىم من كاف الشاملة الصريفة إسًتاتيجية اعتماد ضلو االذباه تزايد -
 .كالنشاط ادلاؿ رأس حيث من كالتوسع النمو -
 . ادلاؿ رأس زيادة ك النشاط توسع نتيجة الرحبية زيادة -
 .ادلصرفية اخلدمات ربرير نتيجة الدكلية، ادلنافسة على القدرة تعزيز -
 . الدكلية األسواؽ من ادلتأتية ادلالية ادلخاطر مواجهة على القدرة -

 citi group مع Travellers Groupبنك  اندماج االندماج عمليات أشهر كمن
                                                           

 .04بوعزة عبد القادر، مرجع سابق ،ص  1
 .174، رللة شلف، ص 02رللة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، عدد ، "ين العولمة و مسؤولية اتخاذ القراراالندماج المصري ب"  بركاف زىية، 2
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بنك  اندمج فرنسا  كيفciti groupب  يعرؼ كأصبح دكالر بليوف 170 بقيمة بلغت الصفقة حيث
National de paris paris  معparis- bas كبنك Société General 

 الدكؿ مستول كعلى النامية الدكؿ كأما دكالر، تريليوف أصولو حوايل عمبلقا مصرفيا كيانا ليكونا 1999 عاـ
 .الواحدة الدكلة داخل ادلصرفية الوحدات على فقط اقتصرت اندماج، عمليات شهدت فقد خصوصا العربية

 .تذكر اندماج عملية أم اليـو إىل تشهد مل فإهنا للجزائر كبالنسبة
-3 - IIالجزائر في العمومية البنوك  خوصصة :  

 ازدياد أماـ ادلصريف اجلهاز على العودلة أحدثتها اليت األساسية ادلتغريات من أضحى اخلوصصة موضوع إف   
 النظم تعيشها اليت للتطورات رئيسيا زلددا البنوؾ خوصصة أصبحت كبالتايل ، للدكؿ االقتصادم االنفتاح درجة

 . الدكؿ ىذه يف االقتصادية
 ادلفاىيم يف ىاـ تغيري على أساسا يقـو الذم الشامل االقتصادم اإلصبلح سياسة من ىاـ جزء ىي فاخلوصصة

 سياسات أركاف من أساسي ركن فاخلوصصة ، االقتصادم كالنشاط النظاـ يف احلكومة أك الدكلة دكر حوؿ
 منشآت بكفاءة تتعلق اليت القيود من التحرر منها الغرض عملية فاخلوصصة كبالتايل ، االقتصادم التحرر
 . اخلاص كالقطاع احلكومة بني العبلقة تغيري أم ، اخلاص للقطاع كربويلها العاـ القطاع

 سواء بيعها مث البنوؾ ىذه يف مسامهتها نسب تقليص إىل احلكومة سعي إىل البنوؾ خوصصة مفهـو يشري  كما
  .ادلباشر البيع طريق عن كأ ادلالية األكراؽ سوؽ ذلك يف مستخدمة، جزئيا أك كليا
 أف على ادلتوسط، ادلدل يف العمومية البنوؾ خوصصة إىل الدكيل النقد صندكؽ دعا فقد للجزائر بالنسبة أما   
 للبنوؾ سنوات مخس مهلة كمنح خوصصتهما، لتتم جيدة مالية بصحة يتمتعاف عموميني بنكني اختيار أكال يتم

 للبنوؾ تقييم عملية1998 سنة يف كبدأت ، رلدية تكن مل إف عنها للتخلي للسلطات احلق كأعطى ، ادلتبقية
 اجلزائرم التشريع اعترب إذ حيدث، مل ذلك أف إال (خلوصصتو، البنوؾ ىذه من كاحد اختيار أجل من العمومية

 القرض ماؿ رأس لفتح مساع ىناؾ ككانت ،)فقط % 49 األجنبية البنوؾ سبلك على نص إذ ذلك، أماـ عائقا
 بنك إضافة إمكانية ،مع اجلزائرية البنوؾ أماـ % 49 بنسبة دينار، مليار 21.6 ب كادلقدر اجلزائرم الشعيب

 أماـ عائقا األجنبية البنوؾ أماـ ادلفركضة النسبة اعتربت إذا مرات، عدة تعثرت العملية أف إال خلوصصتو، آخر
 ماؿ رأس من % 51 من أكثر بتملك األجنبيةللبنوؾ  مسح 2005 جواف كخبلؿ أنو إال اخلوصصة، مشركع
 سوسييت) الفرنسي البنك عاد كعلى أثرىا ، BDL،  BADR ،CPAكىي   للخوصصة ادلقًتحة اجلزائرية البنوؾ
 احلسايب التدقيق عملية لتقرير " الزار األخوة " الفرنسي األعماؿبنك  كربضري جديد، عرض قدـ الذم (جنيربؿ
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 تسعى إذ مسمى، غري أجل إىل العملية بتأجيل احلكومة كقامت مرات عدة تعثرت العملية أف إال ، هبا قاـ اليت
 2010.1 أفق يف اخلاص للقطاع كمنحها العمومية من مصارفها % 40 خوصصة إىل اجلزائر

- 4- II الجزائرية بالبنوك األجنبية الشراكة :  
 لتدخل ، كاسع نطاؽ على كاستخدامو تعميمو جيرم كاسعا، مفهوما االقتصادم اجملاؿ يف الشراكة تعترب   

 ادلصرفية، الساحة على العادلية التطورات فرضتها اليت ادلنافسة شدة بسبب كذلك اجملاؿ، ىذا أيضا البنوؾ
 كمجاؿ سلتلفة رلاالت يف تكوف ادلستقلة ادلؤسسات بني الدائم التعاكف أشكاؿ من شكل ىي فالشراكة
 ، قانونيا  مستقلة مؤسسات عدة بني تقارب لتشكل ، كادلوظفني ادلهارات تبادؿ ، ادلتواصل اإلعبلـ ، اإلشهار

 .تكتبادؿ الكفاءا اجملهودات كتنسيق بتكثيف خاص نشاط أك معني مشركع يف التعاكف ألجل
 يف ادلسامهة يف أطرافها أحد بنك يكوف قد ، أكثر أك مؤسستني دبقتضاىا يلتـز اتفاقية الشراكة تعترب كما

 ذم ىدؼ اقتصادم بلوغ عنها ينتج الذم الربح، اقتساـ هبدؼ ماؿ أك عمل من حصة بتقدمي مشًتؾ مشركع
  .البنك يقدمها اليت اخلدمات مستوم رفع أك السوؽ كاحتكار مشًتكة منفعة

 :اجلزائر عقدتو الذم الشراكة اتفاؽ عن أمثلة إىل ىنا اإلشارة ديكن ك
 " Diagram – Edi الفرنسية  ةجملموعا بني ما شراكة اتفاؽ عقد مت االلكًتكنية ادلصرفية اخلدمات رلاؿ يف -

 MAG ": ىي جزائرية كثبلثة مؤسسات ادلالية البيانات تبادؿ كأمن بالصريفة ادلتعلقة الربرليات رلاؿ يف الرائدة

act Multimédia "،" Soft engineering "كالتقين ، العلمي اإلعبلـ البحث يف  كمركز(cerist)على  لتنشأ 
 ىو ادلؤسسة ىذه إقامة من  كاذلدؼ" AEBS،الصريفة االلكًتكنية  خلدمات اجلزائر " ب مسيت سلتلطة شركة أثره

  .اجلزائر يف اخلط على الصريفة مشركع ربقيق
النقد  تعميق أجل، من Ingenico Data Systemالفرنسية ، كالشركة Satimشركة  بني شراكة اتفاؽ عقد-

                                               .االلكًتكين يف البنوؾ التجارية
 خبلؿ ،كذلك كارديف التأمني شركة مع شراكة عقد كاالحتياط للتوفري الوطين الصندكؽ كقع كما -   

 االتفاؽ يقضي ،كما باجلزائر كارديف دلنتجات الصندكؽ توزيع يف الشراكة ىذه ،كستنحصر 2008 مارس
 1.اآليل باإلعبلـ كدعمو شبكتو كتنشيط للصندكؽ، التجارية الفرؽ بتكوين

IIIللبنوك الداخلي بالتنظيم المرتبطة الحديثة  االتجاهات : 

                                                           
االصبلحات االقتصادم يف الدكؿ : ، ادللتقى الدكيل األكؿ"متطلبات اصالح النظام المصرفي في الجزائر إلرساء دعائم الحكم الراشد" ادريس رشيد،  1

 .13، بومرداس، ص2006 ديسمرب 0405النامية، 
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  -1- III بازل لجنة بمقررات االلتزام:  
   -1-1- III  اتفاقية بازلI 2:مساهتا ك أىم 
 البنوؾ بني العبلقة ، بغرض تعميق1930عاـ  السويسرية بازؿ مدينة  يفBISالدكيل  التسويات بنك إنشاء مت

  ادلركزية، البنوؾ بني للتعاكف منتدل الدكيل التسويات بنك أصبح كهبذا بينها فيما التعاكف كربفيز دكليا ادلركزية
 األمريكي كالبنك ىبستات األدلاين البنك أزمة بعد كذلك ، ادلصرفية للرقابة بازؿ جلنة 1974 عاـ منو لينبثق

 معيار بتحديد اخلاصة ك   ،1988عاـ  إليها التوصل مت اليت االتفاقية I بازؿ منجزات أىم ككاف فرنكلني،
 ذلك بعد ليصبح ، كاالجتماعات اجلهود من، كجاء بعد سلسلة Iبازؿ باتفاقية عرؼ كالذم ،  ادلاؿ رأس كفاية
 النسبة ىذه كقدرت ،مرجحة كبطريقة خطورهتا درجة حسب األصوؿ على النسبة ربديد يف كاعتمد عادليا اتفاقا

 .1992 هناية من اعتبارا النسبة ىذه بتطبيق اللجنة كأكصت ، %8 ب
  :على يركز ذلك أجل من ك ادلاؿ، رأس لكفاية شامل إطار كضع إىل بازؿ جلنة كتسعى
 .ادلايل النظاـ سبلمة ك تعزيز-      

 .التنافسية ادلساكاة دعم يف     االستمرار -
 .مدركس بشكل ادلصرفية ادلخاطر مع      التعامل -

 :فئتني إىل ادلاؿ رأس تقسيم مت كقد ، cookكوؾ  هبا جاء مقًتحات على مبنية التوصيات ىذه  ككانت
        

 كاألرباح ادلعلنة، كاالحتياطات ادلسامهني حقوؽ ، كيشملcore capitalاألساسي  ادلاؿ الرأس : األولى الفئة- 1
 . ادلوزعة غري
 األصوؿ تقييم إعادة ادلعلنة  ك غري االحتياطات من كيتكوف التكميلي، ادلساند ادلاؿ  رأس: الثانية الفئة- 2   
 . ربصيلها يف ادلشكوؾ الديوف احتياطات ،ك العامة ادلخصصات ك

 :يلي ما يف العادلي ادلصريف السوؽ يف العاملة بالبنوؾ يتعلق فيما هبدؼ بازؿ اتفاقية بأف القوؿ ديكن
 .الديوف أزمة تفاقم بعد كبالتحديد ادلصريف النظاـ استقرار على كاحلفاظ كالتعميق التقوية يف ادلسامهة - 

 .ادلاؿ رأس شأف يف الوطنية الرقابية ادلتطلبات يف الفركؽ إزالة كبالتايل متكافئة، تنافسية أكضاع يف البنوؾ كضع -

                                                                                                                                                                                   
، إدارة أعماؿ، ماجستري (مع صيداؿحالة مج)،" ةاالقتصاديؤسسات على الوضعية المالية للماثر اسراتيجية الشراكة "،ليماف بلعورس  1

 .18ص17،ص2004اجلزائر،

 .197،ص 196 ص، 2001،دار غريب القاىرة ،"أدوات وتقنيات مصرفية" دحت صادؽ، ـ 2
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 .ادلصرفية الرقابة مشاكل مع للتعامل ادلركزية البنوؾ بني احلوار رلاؿ فتح -
 مع تعاملها كتنظيم مراقبة مسؤكلية السلطات كمشاركة ادلختلفة الرقابية النقدية السلطات بني التنسيق -

   .ادلصرفية الرقابة كفعالية كفاءة حيقق دبا األجنبية ادلالية ادلؤسسات
 2-1- III بازل اتفاقية II: 1ظهورىا كأسباب: 

 Iالعمبلقة  البنوؾ فرضتو الذم للواقع استجابة جوىرىا يف تضمنت اليت  I بازؿ معايري يف النظر إعادة مت    
يف  األخرية ، كمستجداهتا IIبازؿ معايري صدرت كقد ادلخاطر، حساب يف كخاصة بالبساطة سبيزت ،كاليت

كمعايريه،  ادلاؿ رأس قياس يف الدكيل التقارب ، بعنواف2007 عاـ بداية مع هبا العمل ليبدأ. 2004/06/26
 بالتايل ضم ك ،عيوب من Iبازؿ معايري شاب ما نتيجة اجلديدة ادلعايري إصدار يف البدء يتم حيث معدؿ كإطار
 :يف تتمثل رئيسية زلاكر اجلديد االتفاؽ

 .ادلاؿ رأس كفاية :األكؿ احملور       - 
 .للبنوؾ اإلشرافية ادلراجعة عمليات :الثاين احملور      -  
 كفاءة زيادة على ساعد دبا ادلعلومات نشر يف شفافية من بو يرتبط كما السوؽ انضباط :الثالث احملور       -

    .ادلخاطر كإدارة
       -3-1-: III بازل التفاقيات الجزائرية البنوك تطبيق مدى:  

 حساب كيفية موضحة ،  1994   29 / 11 / يف الصادرة 94-74 رقم  التعليمة صدرت            
 تساكم أك أكرب لنسبة ، للوصوؿ1999 ديسمرب شهر هناية كحددت ادلاؿ، رأس كفاية معدؿ كتطبيق

 10.12 نسبة إىل الوصوؿ  منBNAاجلزائرم  الوطين البنك سبكن كبالتايل تدرجيي، بشكل أف تطبق ،على8%
 الصندكؽ ، كحقق2000سنة  % 7.64 بلغت ، مث1999سنة   % 6.12 إىل ، لتنخفض1997سنة  %

 معدؿ متوسط كصل العمـو كعلى ،2001سنة  % 14 ب تقدر  نسبةCNEPكاالحتياط  الوطين للتوفري
  .البنك ماؿ رأس من % 17 كحىت % 12 بني اجلزائرية البنوؾ يف ادلطبق ادلاؿ رأس   كفاية

، 2009  أك2008 غضوف يف أنو ادلسؤكلني تصرحيات حسب اجلزائر فإف     II بازؿ  التفاؽ بالنسبة أما   
 اعتماد على اجلزائر قدرة مدل إىل ذلك كيرجع رمسي، غري التاريخ ىذا أف إال لبلتفاؽ، االنضماـ للجزائر ديكن

  2.بسرعة اجلديدة ادلقاييس

                                                           
1
 .384، ص 383،ص2007، الدار اجلامعية االسكندرية،مصر،( ك ادلستحدثاتتاألساسيا )اقتصاديات النقود و البنوكّك  "عبد احلميد عبد ادلطلب،  

. 385 عبد ادلطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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2-  III الجزائرية العمومية بالبنوك العاملين مهارات تنمية :  
 يظل الكفاءة مصادر تنوعت فمهما ادلصريف، باألداء لبلرتقاء األساسية الركائز أىم من البشرم العنصر        
 ينبغي ، ادلصرفية التكنولوجيا رلاؿ يف العلم إليو توصل ما أحدث مسايرة أجل كمن ، كراءىا البشرم العنصر
 على االعتماد ديكن كبالتايل ادلصرفية، اخلدمات رلاؿ يف التطورات الستيعاب كقدراهتم العاملني إمكانيات تطوير

  1:من انطبلقا للبنك التميز ربقيق يف ادلوظفني
ك  الزمانية ادلنفعة خبلؿ من العمبلء يدركو الذم ، بالبنوؾ العاملني أداء نتاج ىي ادلصرفية اخلدمة جودة –

  .ادلكانية
 ادلادية التسهيبلت أمهية من الرغم على ، البنوؾ موظفي من األكىل بالدرجة ىو ادلتميز األداء مصدر -28

  . األخرل
نتائج  على بالسلب يؤثر أف شأنو من ادلصرفية اخلدمات ربقيق يف العمبلء مع البنوؾ موظفي تعاكف عدـ –  

 .البنك
مت   لذلك لديهم، ادلصرفية الثقافة مستول كتدين ادلصرفيني لدل ادلبلحظ للنقص كنتيجة للجزائر     بالنسبة

الوسائل  مجيع توفر عدـ بسبب ادلطلوب ادلستول دكف تبقى أهنا ، إال (SIBF)البنوؾ  بني ما شركة إنشاء
 العاصمة باجلزائر للصريفة العليا ادلدرسة فتح مت كما كادلهن، الفركع مجيع يف تطبيقي تكوين لتحصيل الضركرية

ادلمكن  من أصبح ،كبالتايل  الصريفة رلاؿ يف عاؿ تكوين يف ادلتخصصة اجلزائر يف الوحيدة العليا ادلدرسة كىي
 كاحلصوؿ جهة، من كالعملية العلمية ـتومستويا برفع ذلم تسمح كاليت التالية، الشهادات نيل اليـو ادلصرفيني لدل
 :أخرل جهة من أعلى مناصب إىل ترقية على

 .ثانوم الثالثة إىل متوسط الرابعة مستول بعماؿ خاصة: CCBالبنكية  الثقافة شهادة -       
 صلاح البنكية،   شهادة الثقافة شهادة البكالوريا، شهادة ذكم العماؿ بكل  كتتعلقBB:بنكية  إجازة -       

 .سنوات بثبلث الدراسة مدة تقدر حيث اآليل، كاإلعبلـ احملاسبة يف
                             ذكم العماؿ كل زبص كىي: CPESالبنكية  العليا للدراسات ربضريية     شهادة -        

 كالتسيري االقتصاد غري أخرل شعب يف ليسانس أك جامعية سنوات ثبلث + شهادة البكالوريا
  .كاحدة سنة مدة الدراسة تدـك حيث كادلالية،                 كاحملاسبة

يف  الليسانس شهادة ذكم العماؿ كل  كزبصDESS:للبنوؾ  العليا الدراسات يف شهادة           -    

                                                           
 .18، 16، الوادم، ص 2008، جانفي 01، العدد "النظام المصرفي الجزائري، مجلة الدراسات االقتصادية و المالية" سليماف ناصر،  1
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 CPESالبنكية  للدراسات العليا ربضريية  ، شهادةBBبنكية  إجازة ادلالية، أك احملاسبة أك التسيري أك االقتصاد
. 20\12يفوؽ  أك مساك ربصيلها معدؿ يكوف أف جيب كاليت

- 3- IIIالمصرفي للتسويق الحديث المفهوم  تبني:  
 رغباتو ربديد مع ادلستهلك كالزبوف البنكي السوؽ دراسة أم ، للتسويق احلديث ادلفهـو تبين يعد        

 درجة من أكثر بدرجة كالرغبات االحتياجات ىذه كإشباع معها، البنكية ادلؤسسات تكييف مع كاحتياجاتو
 ادلصرفية الساحات تشهدىا اليت العميقة التحوالت ظل يف األمهية غاية يف أمرا ادلنافسوف، حيققها اليت اإلشباع
 خدماهتا تطوير يف االستمرار البنوؾ على إذ القدامى الزبائن على جدد، كاحملافظة زبائن جلب هبدؼ ،كذلك
 . كتوقعاهتم الزبائن احتياجات احلسباف يف آخذة
 :يلي دبا قامت إذا بالتسويق مهتمة البنوؾ كتعترب

 .البنك معها يتعامل اليت العمبلء سلتلف كاحتياجات اذباىات بدراسة االىتماـ    -
 . ادلناسب كبالسعر ادلناسبني كالوقت ادلكاف يف كتلبيتها العمبلء ىؤالء حاجات سلتلف ربديد    -
  .البنك أرباح لتعظيم الرغبات ىذه لتلبية التكاليف حيث من الفعالة الطرؽ أفضل عن البحث   -
 .كاإلعبلف الدعاية يف اإلنًتنت استخداـ مثل حديثة تكنولوجية أدكات استخداـ    -
 عميل إجياد يكفل دبا اجليدة، ادلشركعات كربديد كدراستها، االستثمارية الفرص اكتشاؼ يف ادلسامهة    -

    .جيد
  العمبلء مع ادلتبادؿ احلوار كتكثيف ،مالشخص االتصاؿ كسائل تدعيم أمهية على الًتكيز  -
 الذم الشكل مع ككذلك كرضاىم العمبلء كرغبات حاجات حيقق دبا ادلصرفية اخلدمات من مزيج تصميم   -

 .ادلالية العمبلء كقدرات يتبلءـ
 الًتكيج على لديها التسويق كاقتصر ادلصريف بالتسويق اىتماما توؿ فلم اجلزائرية العمومية للبنوؾ بالنسبة       أما

 عن بالبحث البنوؾ بعض اىتماـ ،رغم للتسويق احلديث ادلفهـو غياب ،كبالتايل اخلدمات بعض تقدمي عند
 اجلزائرية البنوؾ فإف كبالتايل اجلالس، البنك خدمة الريفية كالتنمية الفبلحة بنك كإدخاؿ جديدة خدمات تقدمي

    1.األخرل الوظائف من أمهية أقل ،كتعتربه التسويق لبحوث أمهية توؿ مل
 
 
 

                                                           
 

1
 .37 سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره،  
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 :خالصة الفصل  
تعرض الفصل األكؿ للتطور التارخيي ألمهية قطاع اخلدمات من خبلؿ تعدد التعاريف اليت تناكذلا الكتاب ك 

ادلفكرين للخدمات قبل تناكذلا يف جولة أكرجوام، ك اليت عرفت اخلدمات بأهنا تشمل مجيع اخلدمات يف كل 
ك ذلك باسثتناء اخلدمات اليت تقدمها احلكومة، ك أم خدمة  القطاعات اليت تقدـ على أساس غري ذبارم،

. تقدـ على أساس غري ذبارم أك بدكف تنافس مع موردم اخلدمات
ك تعترب االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أكؿ إطار دكيل متعدد األطراؼ لتنظيم التجارة يف اخلدمات، 

.  أجزاء تتناكؿ موادىا األحكاـ ادلنظمة لتجارة اخلدمات دكليا6ك تتكوف من 
ك على الرغم من ادلركنة اليت قدمتها االتفاقية يف صياغة أحكامها خصوصا للدكؿ النامية، إال أنو من 

ادلتوقع أف تزداد الصادرات اخلدمية للدكؿ ادلتقدمة لتميزىا النسيب يف رلاؿ اخلدمات، ك على العكس من ذلك 
ستواجو الدكؿ النامية صعوبات نتيجة ربرير التجارة الدكلية يف اخلدمات حيث أهنا تعترب مستوردا صافيا 

. للخدمات

ك إمجاال فإف االتفاقية إطارا شرعيا منظم لبلحتكارات على ادلستول الدكيل، ك إدارة قانونية متعددة األطراؼ 
لفتح أسواؽ الدكؿ النامية أماـ ىذه االحتكارات، ك ذلك إذا مل تتخذ ىذه الدكؿ من اإلجراءات ك             

 .             األحكاـ ك الضوابط ما يكفل ربد ادلنافسة الدكلية ك الوقوؼ أمامها على قدـ ادلساكاة
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: تمهيد

       َف يتم التوصل يف هناية جولة أورجواي إُف اتفاق هنائي بشأن ربرير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية، 

نتيجة عدم تقدم العديد من الدول النامية ادلهمة جبداول التزامات كافية تفصح عن فتح أسواقها ادلالية وادلصرفية، 

أو تنبئ بانفتاحها قريبا أمام موردي اخلدمات ادلالية األجانب، يف حني أن اذلدف األساسي من جانب ادلفاوض 

األمريكي كان الوصول جبداول االلتزامات يف اخلدمات ادلالية إُف أقصى درجة شلكنة من التحرر والوضوح، فمن 

غري ادلعقول أن تسعى الدول إُف االستفادة من االتفاقية الدولية دون التعهد بالتزامات للحفاظ على النظام ادلاِف 

.  الدوِف كنظام منفتح يتمتع بالكفاءة وادلنافسة والشفافية

ويهدف ىذا الفصل إُف إعطاء نظرة عامة حول اخلدمات ادلالية وادلصرفية، من خالل تبيان مفهومها 

كما سنحاول . وخصائصها وتوضيح التصنيفات ادلختلفة ذلا، وكذا إبراز أمهية ىذا النوع من اخلدمات يف االقتصاد

من خالل ىذا الفصل أيضا إلقاء الضوء على مفهوم التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية، ومعرفة القيود ادلختلفة 

اليت شلكن أن تعوقها، وبذلك سنتعرض إُف اجلهود الدولية يف رلال اخلدمات ادلالية، واليت جاءت بعدىا اتفاقية 

التجارة يف اخلدمات ادلالية، وأخريا سنحاول مناقشة سلتلف اآلثار احملتلمة لتحرير التجارة يف اخلدمات ادلالية يف 

. الدول النامية

ماهية التجارة الدولية في الخدمات المالية : المبحث األول

تلعب اخلدمات ادلالية دورا ىاما يف رلال ادلعامالت االقتصادية والتجارية، سواء على ادلستوى احمللي أو 

على ادلستوى الدوِف، وسنحاول من خالل ىذا ادلبحث التطرق إُف مفهوم اخلدمات ادلالية وادلصرفية وخصائصها، 

وكذا معاجلة سلتلف أنواعها وتصنيفاهتا، وأخريا سنلقي الضوء على األمهية ادلتزايدة لتجارة اخلدمات ادلاِف يف 

. االقتصاد
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: مفهوم الخدمات المالية والمصرفية وخصائصها: المطلب األول      

 :المصرفية مفهوم الخدمات المالية و: أوال

إن مفهوم اخلدمات ادلالية وادلصرفية ال خيتلف كثريا عن مفهوم اخلدمات بصورة عامة، وسبثل اخلدمات 

ادلصرفية وادلالية رلموعة اخلدمات اليت تقدمها البنوك لعمالئها، وترتبط ىذه اخلدمات بالوظائف األساسية للبنوك، 

وىي اإليداع واالئتمان وخدمات االستثمار، فاخلدمات ادلصرفية عديدة ومتنوعة  وىناك من يقسمها إُف اخلدمات 

 1.ادلصرفية التقليدية  واخلدمات ادلصرفية ادلستحدثة وخدمات متعلقة بإدارة األموال واالستثمار واألوراق ادلالية

وخيتص بتقدمي اخلدمات ادلالية وادلصرفية مؤسسات مالية واقتصادية ىي البنوك، واليت تقوم بدور الوسيط 

بني عمالئها، من خالل ذبميعها دلدخرات ادلودعني إليها، مث إقراضها لعمالئها اآلخرين عن طريق االئتمان وصوره 

أو يف االئتمان والقروض  (السوق النقدي)ادلختلفة، سواء سبثل ىذا بالتعامل يف االئتمان أو القروض قصرية األجل 

. (السوق ادلاِف)طويلة األجل 

رلموعة من العمليات ذات ادلضمون ادلنفعي الكامن يف : "وديكن تعريف اخلدمات ادلالية وادلصرفية بأهنا -

ادلدركة من قبل األفراد أو  (غري احلقيقية)وغري ادللموسة  (احلقيقية)رلموعة من العناصر ادللموسة 

ادلؤسسات، من خالل داللتها وقيمتها النفعية اليت تشكل مصدرا إلشباع حاجاهتم ادلالية واالئتمانية احلالية 

وادلستقبلية، واليت تشكل يف الوقت نفسو مصدرا لرحبية ادلصرف وذلك من خالل عالقة تبادلية بني 

 .2"الطرفني

                                                           

.104: ، ص1998، دار الثقافة العربية، القاىرة، "إدارة البنوك" ، الدسوقي حامد أبو زيد- 1  
إدارة  ، دراسة حاُف بنك الربكة اجلزائري وكالة البليدة، مذكرة ماجستري، زبصص"تسير جودة الخدمات في إطار العمل المصرفي اإلسالمي"زلمد بداوي، - 2 

 .22: ، ص2006أعمال، جامعة سعد دحلب بالبليدة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم إدارة أعمال، نوفمرب 
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أنشطة أو أداء غري مادي يقدم من طرف البنك إُف "كما ديكن تعريف اخلدمة ادلصرفية بأهنا عبارة عن  -

طرف آخر وىو العميل، فتعترب يف نظره مصدر إلشباع حاجاتو ورغباتو، كما ال ديكن امتالكها يف معظم 

 .1"األحيان، أما يف نظر البنك فهي مصدر ربح وربقيق ألىدافو اإلسًتاتيجية من حصص سوقية

نشاط أو منفعة يؤدي أو يوزع من قبل البنك لفرد أو رلموعة من األفراد، أو جلهة : " وتعرف أيضا أهنا -

 2"أخرى يًتتب عليو أو عليها سلرجات غري ملموسة الديتلكها الفرد أو اجلهة ادلؤدى أو ادلوزع ذلا

اخلدمة ادلصرفية عبارة عن رلموعة أنشطة تتعلق بتحقيق منافع معينة للعميل، سواء كان ذلك دبقابل  -

. 3"مادي أو بدونو، فقد يقدم البنك أحيانا خدمات رلانية بدون مقابل إُف عمالئو

: خصائص الخدمات المالية والمصرفية: ثانيا

ن اخلدمة ادلصرفية ىي رلموعة من الفوائد وادلنافع ادلادية وادلعنوية اليت تتحقق للعميل نتيجة تعاملو مع بنك  إ

وتعترب اخلدمات ادلالية وادلصرفية أحد النشطة . معني، واليت تشكل صورة ذىنية معينة للبنك لدى العميل

: االقتصادية اذلامة يف أي دولة، واليت تتسم باخلصائص الرئيسية التالية

: عدم الملموسية- 1

ديكن رؤيتها أو تذوقها أو دلسها أو زبزينها،  سبثل اخلدمات ادلصرفية أداء وليست أشياء ملموسة، إذ ال

وبالتاِف يتالزم مع االنتفاع هبا، إذ أن اخلدمة ادلصرفية اليت يقدمها أي بنك ىي يف األصل فكرة وليست سلعة 

مادية، لذلك فإن التعامل مع البنك جيب أن يعرف ماىية ىذه اخلدمة وما ديكن أن تقدمو لو من منافع، وتؤثر 

صفة عدم ادللموسية على برامج ترويج اخلدمة وتوزيعها، وبالتاِف من غري ادلمكن احلكم على جودة اخلدمة إال بعد 

.  االنتفاع هبا

                                                           
1 - Beatrice Brechignag- Roubaud, le marketing des services : du projet au plan marketing, édition 
d’organization, quatrième tirage, France 2000, p : 71. 

  .18، ص1994 دار الصفاء، الطبعة األوُف، األردن، "،أصول التسويق المصرفي "ناجي معال،-  2
 .118: ص.1994 دار زىران للنشر والتوزيع، عمان، ،"مدخل متكامل:  مبدئ التسويق"،وصفي وآخرون عمر-  3
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: عدم التجانس في الخدمة المصرفية ذاتها- 2

تتميز اخلدمة ادلصرفية وادلالية بدرجة من الالذبانس، فعلى سبيل ادلثال صلد أنو بالرغم من منطية خدمة 

احلسابات اجلارية من الناحية اإلجرائية، فإهنا زبتلف فيما يتعلق بكيفية أدائها من وقت آلخر ومن موظف آلخر، 

بل وخيتلف أدائها مع ادلوظف نفسو حسب حالتو النفسية والذىنية وقت أداء اخلدمة، وبالتاِف يصعب ربقيق 

. التجانس أو الثبات يف تقدمي خدمة جديدة كل مرة

: ارتباط الخدمة المصرفية باسم البنك مقدم الخدمة- 3

ترتبط اخلدمة ادلصرفية ارتباطا وثيقا بسمعة البنك كبائع للخدمة دون سواه، وىو الذي خيلق ادلنافع الزمنية 

. وادلكانية بتوفري اخلدمة للعمالء يف الوقت وادلكان ادلناسبني، معتمدا على ما دينحو العمالء من ثقة لو دون غريه

: تنوع وتعدد الخدمات المصرفية- 4

بينما زبتص منشآت اخلدمات األخرى يف تقدمي خدمة واحدة أو أكثر قليال، فإن خدمات البنوك يف 

مث تطورت لتقدمي رلموعة ضخمة من " اإليداع"توسع مستمر، فقد بدأت ىذه اخلدمات خبدمة واحدة ىي 

 خدمة مصرفية سنة 225اخلدمات غري ادلتجانسة وصل عددىا يف البنوك التجارية األمريكية حواِف 

،فقد صحب صحب االنتشار اجلغرايف للبنوك التجارية وتباين وذبدد رغبات األفراد احلاجة إُف مزيد من 19831

أنواع جديدة من اخلدمات ادلصرفية وادلالية، ولذلك أصبحت اخلدمة ادلصرفية صناعة صعبة التسوق، إذ أهنا ربتاج 

. إُف برامج تسويقية متعددة لتناسب ادلستفدين من كل ىذه اخلدمات ادلصرفية

 

 

 

                                                           
 307: ، ص2003الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، ، " االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك"زياد رمضان وزلفوظ جودة،-  1
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  سهولة التقليد- 5

يرجع صلاح العديد من البنوك إُف تقدمي خدمة جديدة مبتكرة يشرع باقي ادلنافسني يف تقليد تلك اخلدمة وتقدديها 

 1.للسوق، ويكون من الصعب من تقدمي خدمات متشاهبة لتلك اخلدمة ادلبتكرة

: الحاجة إلى نوعية خاصة من المهارات البشرية-6

نظرا لطبيعة العمل ادلصريف، وما حيتاجو من السرعة يف أداء اخلدمة ادلصرفية وتوفري الراحة للعميل، مع توفري 

أكرب قدر من األمان والدقة، وزيادة تأثري العامل الشخصي اخلاص دبقدم يف خلق الصورة الذىنية لبنك لدى 

العمالء، فإنو من الضروري ومن ادلهم جدا اختيار مقدمي اخلدمات وتدريبهم، باإلضافة إُف ضرورة التقييم 

. ادلستمر دلستوى أدائهم وربفيزىم

: الخدمة المصرفية هي خدمة استقرابية أكثر منها تسويقية- 7

ففي ظل انتشار فروع البنوك ادلختلفة يف ادلوقع الواحد، يفضل معظم العمالء التعامل مع البنوك القريبة من 

. زلل سكنهم أو عملهم، بالرغم من عدم رضاىم أحيانا عن مستوى خدمات ىذه البنوك

: المزيج التسويقي الموسع في مجال الخدمات المصرفية- 8

غري كافية يف رلال اخلدمات،  (ادلكان/ الًتويج/ السعر/ ادلنتج)نظرا ألن عناصر ادلزيج التسويقي التقليدية 

حيث يتم إنتاج اخلدمات واالنتفاع هبا يف وقت واحد وحبضور العمالء، فإن العنصر البشري والبيئة ادلادية تلعبان 

 بتوسيع ادلزيج BOOMS & BITNER (1981)وقد قام كل من بومز وبيتنر 2دورا مهما يف تسويق اخلدمة

  :التسويقي يف رلال اخلدمات بإضافة ثالثة عناصر أخرى للعناصر األربعة األساسية، وىي

 : Physical Evidence  الدليل المادي/ أ

                                                           

 الكويت، رسالة ماجستري، إدارة أعمال، "تأثيرها على رضاء العمالء بالبنوك التجارية و معوقات تسويق الخدمة المصرفية "أسامة محود زلمد العتييب،  -  1 
 .69-68: ، ص2005جامعة عني مشس، كلية التجارة، قسم إدارة أعمال 

2 - Mary Jo Betner, Evaluting Service Encounters : The Effect Of Physical Surounding and Employees 
Responses, « Journal Of Marketing, Vol 54 (April 1990), p : 70. 
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ويشمل كافة العناصر ادللموسة يف البنك، والتسهيالت ادلادية اليت تعكس اجلو احمليط داخل البنك دبا 

. اٍف...األلوان والشكل ومستوى الضوضاء  و الديكور، يتضمنو من إدراك التصميم اخلاص بادلساحة، اإلضاءة و

. وىو ما يعين أن ىذا اجلو أو ادلناخ يعترب أداة تسويقية يف رلال اخلدمات

: Participantsموظفو البنك / ب

 عنصرا مهما من عناصر الًتويج الداخلي، وذلك من خالل تعاملهم ادلباشر مع يعترب موظفو البنك

العمالء، خاصة أن الًتويج دبا فيو اإلعالن ال يستطيع إقناع العمالء بتكرار ذبربة غري مرضية مع البنك، كما أن 

. الكلمة ادلنطوقة بني موظفي البنك والعمالء غالبا ما تكون أفضل بكثري من اإلعالن يف رلال اخلدمات

: Processأسلوب تقديم الخدمة / جـ 

ويقصد بو عملية ذبميع اخلدمة، ويشمل أسلوب تقدمي اخلدمة تدفق األنشطة واإلجراءات الالزمة لتقدمي 

. اخلدمة للعمالء

: ب الطلب على الخدمات المصرفيةذبذت- 9

يتسم الطلب على اخلدمات ادلصرفية بالتقلب وعدم الثبات، وذلك نتيجة للتغري يف حجم وتركيبة األسرة، 

وزيادة عدد ادلتقاعدين وعدد ادلسامهني، باإلضافة إُف زيادة الوعي ادلصريف وىو ما قد يؤدي إُف حدوث مشكلة 

عندما ينقلب الطلب بشدة على خدمات البنك، خاصة أن ىذه اخلدمات غري قابلة للتخزين، وبصفة عامة ديكن 

للبنك تصميم سياسات تروجيية وتسعريية مرنة إلجياد نوع من التوازن بني الطلب وطاقة اخلدمة، كسياسة التسعري 

التمييزي لتنشيط الطلب يف احلاالت اليت ينخفض فيها الطلب، أو لتأجيل بعض الطلب من فًتات الذروة إُف 

 1.الفًتات اليت ينخفض فيها الطلب

 

                                                           
دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري إدارة أعمال، جامعة القاىرة، كلية  ،" تحليل إدراك العمالء لمستوى جودة الخدمات المصرفية"حسني عيد لبيب أبو العال،-  1

 .83، ص 2001التجارة، قسم إدارة أعمال، 
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 :تصنيف الخدمات المالية والمصرفية: المطلب الثاني

: 1ديكن تصنيف اخلدمات ادلالية وادلصرفية إُف ثالثة أنواع كما يلي

: Commercial Bankingالخدمات المصرفية التجارية / 1

منح االئتمان وسداد  وتتعلق ىذه اخلدمات بأنشطة ادلصارف التجارية، واليت تقوم بتحصيل الودائع و

: ادلدفوعات، وتنطوي ىذه اخلدمات ادلصرفية التجارية على عدة أشكال منها

 األعمال ادلصرفية اخلاصة باالئتمان االستهالكي كمنح االعتمادات وسداد ادلدفوعات لألفراد. 

 ودائعهم األعمال ادلصرفية الشخصية كإدارة احلسابات الشخصية لثروات األفراد و. 

  األعمال ادلصرفية للشركات، واليت تقوم بتقدمي األعمال ادلصرفية لتأسيس الشركات واألشخاص

ادلعنوية مثل بنوك االئتمان اخلاصة، اليت تقوم بتسهيل القروض ألجل، وسداد ادلدفوعات النقدية 

 .وتوفري التغطية ادلالية للمشروعات

: Investment Banking Productsالخدمات المصرفية االستثمارية / 2      

بتقدمي ىا النوع من اخلدمات حيث سبد  (ادلؤسسات ادلالية)تقوم البنوك التجارية والشركات االستثمارية 

عمالئها بادلعلومات واإلرشادات ادلتعلقة بالتداول يف األوراق ادلالية، أو تقوم بعمليات االكتتاب لصاٌف عمالئها 

أو إدارة زلافظ االستثمار أو زلفظة األوراق ادلالية، واليت تتضمن إصدار وطرح األسهم والسندات احلكومية 

واألجنبية، والقيام بعمليات السمسرة وإبرام الصفقات التجارية واالكتتاب يف األوراق ادلالية يف سوق الصرف 

. اآلجلة

 

 

                                                           
1 - Mitsuo Matsushita, Thomas J.Schoenbaum & Petros C. Mavroidis : The World Trade Organization 
Law, Practice and Policy, Oxford University Press, New York, 2003, pp : 252-253. 
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: Insurance Productsخدمات التأمين / 3 

وتتضمن ىذه اخلدمات التامني على حياة ضد الوفاة، أو االصابة أو ادلرض أو احلوادث الشخصية،  

والتأمينات العامة ضد اخلسائر ادلالية اليت قد ربدث دلمتلكات ادلؤمن لو، كالتأمني ضد احلريق وتأمني 

السيارات وتأمني الطريان والتأمني البحري، وتأمني األخطار النووية وغريىا من التأمينات العامة األخرى، وخدمات 

اليت تتضمن مجيع األنشطة اليت هتدف إُف تنويع األخطار ادلكتتب فيها من قبل  Reinsuranceإعادة التأمني 

شركات التأمني ادلباشر، بإعادة تأمينها مرة ثانية إُف شركات أخرى تسمى شركات إعادة التأمني من أجل التغلب 

. على ادلخاطر اليت تواجهها شركات التأمني ادلباشر

: كما أن ىناك تقسيم آخر للخدمات ادلصرفية واليت نوردىا كما يلي

 وىي ذلك اجلزء من اخلدمات ادلصرفية :Retail Banking Servicesالخدمات المصرفية بالتجزئة  - أ

 :ىي الذي يقدم لألفراد والشركات الصغرية، وتتسم اخلدمات ادلصرفية بالتجزئة بثالث مسات رئيسية و

 التعامل مع عدد كبري من الصفقات بقيم مالية صغرية. 

 تقدمي اخلدمات من خالل شبكة واسعة من الفروع. 

 تغيري الطرق اليت يتم من خالذلا تسويقها ىذه اخلدمات بفعل التكنولوجيا اجلديدة. 

وتشمل اخلدمات ادلصرفية بالتجزئة اخلدمات ادلصرفية ادلتعلقة باحلسابات البنكية وعرض األدوات االدخارية 

والوساطة يف األنشطة ادلرتبطة باألوراق ادلالية، وقروض االستهالك والقروض العقارية وغريىا من اخلدمات ادلوجهة 

لألفراد، وظهرت اخلدمات ادلصرفية بالتجزئة كعنصر رئيسي يف اسًتاتيجيات التوسع لكثري من البنوك، وأصبحت 

ادلنافسة يف منتجات اخلدمات ادلصرفية بالتجزئة قوية سواء يف البلدان ادلتقدمة أو يف البلدان النامية ذات الدخل 

األقل، نظرا الجتذاب مدخرات القطاع العائلي ادلتزايدة للكثري من ادلنافسني على الصعيد احمللي واألجنيب، سواء 

. من داخل اجلهاز ادلصريف أو من خارجو
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 تعد أسواق اخلدمات ادلصرفية : Wholesale Banking Servicesالخدمات المصرفية بالجملة  - ب

باجلملة من األسواق الشديدة ادلنافسة، حيث تتمتع الشركات بقدر أكرب من ادلرونة يف اختيار عملياهتا ادلصرفية، 

تفوق تلك اليت يتمتع هبا القطاع العائلي، وقد شهدت ىذه األسواق يف السنوات األخرية طلبا متزايدا على 

خدمات إدارة األصول واخلصوم، واليت أدى تقدديها إُف كثري من ادلستحدثات ادلالية إُف زيادة استخدام الكمبيوتر 

وتكنولوجيا ادلعلومات، وقد واجهت البنوك منافسة من الشركات الكبرية اليت أقامت شركات اإلدارة ادلالية اخلاصة 

 .هبا

كما قامت البنوك يف رلال اخلدمات ادلالية بتقدمي تشكيالت واسعة من اخلدمات ادلصرفية االستثمارية، 

ومثال على ذلك إعادة اذليكلة ادلالية للشركات واخلدمات ادلرتبطة بعمليات واالستحواذ وتقدمي االستشارات 

. ادلالية، كما شهدت البنوك اذباىا ضلو تطوير أدوات إدارة ادلخاطر وإدارة صناديق رأس ادلال ادلخاطر

: Securitiesالخدمات المصرفية المرتبطة باألوراق المالية - ج

تشمل ىذه اخلدمات أنشطة اإلشراف على عمليات اإلصدارات اجلديدة لألوراق ادلالية وتسويقها وخدمات 

السمسرة، إدارة احملافظ ادلالية واخلدمات ادلرتبطة بتطوير األدوات ادلالية اجلديدة، وأصبح قطاع اخلدمات ادلرتبطة 

باألوراق ادلالية من أكثر قطاعات اخلدمات ادلالية األكثر ديناميكية يف السنوات األخرية خاصة يف البيئات ادلصرفية 

ادلتطورة، وذلك نتيجة االذباه ضلو تزايد التعامل باألدوات ادلالية احلديثة كادلشتقات ادلالية والتسنيد وتكامل أسواق 

 1.األوراق ادلالية وأسواق النقد باإلضافة إُف االذباه العام يف األخذ بفلسفة الصرفة الشاملة

 :  Inter Bank Services الخدمات المصرفية مابين البنوك- د

يقصد بسوق ما بني البنوك، تلك السوق اليت تتعامل فيها البنوك مع بعضها البعض، وىي جزء مهم يف أي 

نظام مصريف كفء، فبعض البنوك يكون لديها ودائع تزيد عن حجم األموال ادلطلوبة لإلقراض والعكس صحيح، 

                                                           
 .18، ص 1998، سنة 16رللة البنوك، مصر، العدد ، " والبنوك المصرفيةGATS اتفاقية "يسري مصطفى، -  1
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بني البنوك بعالج ىذه اإلختالالت، من خالل إتاحة طرق يستطيع من خالذلا البنك الذي لديو ودائع  وتقوم ما

كبرية ربويلها إُف البنوك األخرى اليت لديها طلبات قروض كثرية، وتشمل سوق اخلدمات ادلصرفية ما بني البنوك 

على أنشطة مهمة لكفاءة عمل األنظمة ادلالية وفعاليتها، فهي تشمل عمليات اإليداع ومعامالت سوق النقد 

األخرى فيما بني البنوك وخدمات ادلدفوعات وخدمات السمسرة والتعامل يف األوراق ادلالية والصرف األجنيب، 

. وعمليات البنية األساسية والتكنولوجية لألسواق ادلالية

 :  International Financial Servicesاألنشطة المالية الدولية - ه

أدى تسارع عملية تدويل األنشطة ادلصرفية واألنشطة ادلرتبطة باألوراق ادلالية، إُف منو سوق اخلدمات ادلالية 

الدولية منوا سريعا، وتشمل اخلدمات ادلالية الدولية أنشطة تقليدية، مثل سبويل الصادرات والواردات والتعامل يف 

 Euromarkets. 1 الصرف األجنيب، وتشمل أيضا أنشطة السندات والعمالت يف السوق األوروبية

: األهمية المتزايدة لتجارة الخدمات المالية في االقتصاد: المطلب الثالث

أصبحت اخلدمات ادلالية على قدر كبري من األمهية يف اقتصاد الدول، سواء ادلتقدمة منها أو النامية، وىذا ما 

يفسر الزيادة يف ذبارة اخلدمات ادلالية خبطوات سريعة خاصة مع استخدام األدوات ادلالية اجلديدة والتغري التقين 

 2.والتكنولوجي اجلديد

ينعكس الدور اذلام لقطاع اخلدمات ادلالية يف حصتو من إمجاِف التوظيف، وإمجاِف الناتج احمللي يف العديد  و

كما أن مجيع فروع النشاط االقتصادي تعتمد يف تأدية وظائفها على تدخل اخلدمات ادلالية، ألن . من الدول

وجود نظام ماِف مستقيم ومستقر يف النظام االقتصادي ربوطو إدارة جيدة وسياسات اقتصادية كلية متوازنة يعد 

                                                           
، ماجستري "التطورات العالمية وتأثيرها على العمل المصرفي واستراتيجية عمل البنوك في مواجهتها مع إشارة خاصة لمصر"ىبو زلمود الطنطاوي الباز، -  1

 .45-44: ، ص2003اقتصاد، كلية التجارة، جامعة عني مشس، 
، ادللتقي الوطين حول ادلنظومة البنكية يف "ر أثر تحرير الخدمات المالية على النظام المصرفي في الجزائ"زايري بلقاسم وبلحسن ىواري، مداخلة بعنوان-  2

 .02 ص 2006 أفريل 25-24- بشار- ظل التحوالت القانونية واالقتصادية
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أمرا أساسيا لنجاح ذبربة النمو والتنمية، والعكس من ذلك يعين اختالل وظائف وأداء النشطة االقتصادية 

. باإلضافة إُف وجود عجز يف عالقة االقتصاد القومي باالقتصاديات األجنبية

تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية : المبحث الثاني

تعترب اخلدمات ادلالية وادلصرفية األكثر ديناميكية ضمن التجارة الدولية يف اخلدمات، وقد زادت أمهيتها 

خصوصا بعد تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وبذلك أصبحت مسألة ربرير التجارة الدولية يف اخلدمات 

. ادلالية خيارا أكثر جاذبية للعديد من الدول من أجل االستفادة من مزاياىا

مفهوم التجارة الدولية في الخدمات المالية : المطلب األول

: 1ديكن تعريف التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية كما يلي

  تقدمي اخلدمات ادلالية بواسطة مؤسسة يف دولة ما إُف مستهلك للخدمة يف دولة أخرى، أي تقدمي

 .اخلدمات ادلالية عرب احلدود

  تقدمي اخلدمات ادلالية عرب إنشاء شركات تابعة أو فروع بنكية وكاالت بواسطة ادلؤسسات ادلالية ادلقيمة يف

 .دولة أخرى، بأراضي الدولة ادلضيفة، ويرتبط ىذا الشكل من التجارة باالستثمار األجنيب ادلباشر

والذي يتضمن " التدويل ادلصريف"ويعرب ىذين الشكلني من التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية عن ظاىرة 

األول ديثل توسع األعمال الدولية لبنوك الدولة ادلعنية . اذباىني متناميني ومتميزين رغم ارتباطهما ببعضهما البعض

أي بيع خدماهتا إُف غري ادلقيمني، والثاين ديثل تأسيس بنوك الدولة ادلعنية لفروع أو شركات تابعة يف اخلارج سواء 

للتعامل مع ادلقيمني او غري ادلقيمني يف الدولة، وتكتسب التفرقة بني ىذين الشكلني أمهية خاصة يف رلال تفسري 

قيام التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية، حيث ينبغي التفرقة بني ادليزة النسبية يف رلال التجارة يف اخلدمات ادلالية 

. ودوافع البنوك ألن تصبح متعددة اجلنسيات

                                                           
 .56، ص 1997، مجعية النداء اجلديد، القاىرة، " الجات والنظام التجاري العالمي"سعيد النجار،-  1
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القيود التي تعوق التجارة الدولية في الخدمات المالية : المطلب الثاني

تواجو التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية عدة مشاكل و قيود تعوقها عن ربقيق أىدافها يف تقدديها لكافة 

أنواع اخلدمات ادلالية إُف مجيع دول العاَف، حيث أنو نظرا لطبيعة اخلدمات ادلالية فإن القطاع ادلاِف ربكمو 

تنظيمات حكومية لضمان االستقرار يف اجلهاز ادلاِف ككل، و كذا محاية حقوق ادلستثمرين و ذبنب األزمات 

: ادلالية، و ديكن تصنيف ىذه القيود إُف رلموعتني رئيسيتني

 رلموعة القيود اليت تعوق انتقال اخلدمة ادلالية عرب احلدود، و تتمثل ىذه القيود يف الرقابة على :المجموعة األولى

أسواق الصرف األجنيب، سواء من خالل منع ادلقيمني من التعامل مع ادلؤسسات ادلالية اليت تتم بني ادلقيمني و 

و يتم مناقشة ىذه احلواجز ضمن عملية إلغاء الرقابة على الصرف األجنيب و ربرير حركات رؤوس . غري ادلقيمني

األموال، و ذلك عرب السماح للوحدات االقتصادية يف دولة ما بالتمتع باخلدمات ادلالية اليت تقدمها مؤسسات 

. مالية مقيمة يف دولة أخرى

 رلموعة القيود اليت تؤثر على النفاذ لألسواق و التمييز يف ادلعاملة الوطنية بني الشركات التابعة :المجموعة الثانية

أو الفروع األجنبية للبنوك يف السوق احمللي، و بني الشركات و البنوك الوطنية و ىذه القيود تفرض بصورة واضحة 

يف الدول النامية، فتضع رلموعة من الشروط و القيود على وجود االستثمار األجنيب ادلباشر على أراضيها، هبدف 

وبالتاِف فإن ربرير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية يرتبط . اقتصادياهتا من التعرض لالختالل و عدم التوازن

 1.بادلعاملة اليت توفرىا األطر القانونية   و التنظيمية للدولة ادلضيفة ذباه ادلؤسسات األجنبية التابعة

 

 

 

                                                           

رسالة ماجستري، جامعة حلوان، كلية التجارة، ، " أثر التجارة الدولية في الخدمات المالية على النظام المصرفي المصري" متوِف عبد القادر السيد، 1 
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 الجهود الدولية في مجال تحرير التجارة في الخدمات المالية :المطلب الثالث

بسبب القيود ادلفروضة على التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية، اشتدت احلاجة إُف ربرير ىذا النوع من التجارة، و 

إزالة تلك القيود بواعد قانونية ذات طابع دوِف، حيث قامت ادلنظمات ادلعنية هبذا اجملال بعقد اتفاقات 

 :و من أمثلتها ما يلي. هتدف إُف التحرير الدوِف للتجارة يف اخلدمات ادلالية

:  OECD جهود منظمة التعاون االقتصادي و التنمية -أوال

قامت ىذه ادلنظمة بوضع كل من دليل ربرير ربركات رأس ادلال، الذي حيدد اخلدمات ادلالية اليت يتم تقدديها 

عرب احلدود إُف غري ادلقيمني من خالل التزامات كل دولة عضو على حدة، و دليل ربرير ادلعامالت اجلارية غري 

ادلنظورة الذي حيدد اخلدمات ادلالية اليت يتم تقدديها بإنشاء فروع األجنيب يف أسواق الدول األخرى، و يشمل 

ملحقا باألنشطة اليت جيب ربريرىا، و من ضمنها االستثمار األجنيب يف رلال اخلدمات ادلصرفية، و يعاًف 

، و أيضا إعالن االستثمار الدوِف و الشركات متعددة اجلنسيات 1961مشكالت النفاذ لألسواق و الصادر عام 

، و يعاًف القيود على عمليات األجهزة ادلالية و األجنبية، هبدف الوصول إُف معاملة وطنية 1976الصادر عام 

 1.متساوية مع األجهزة ادلالية احمللية

و قد مت إضافة بعض ادلعامالت ادلالية ادلستحدثة إُف إقامة األنشطة اليت تشملها إجراءات التحرير و ذلك يف 

، و اليت تشمل ربركات رؤوس ادلوال و تدفقاهتا قصرية األجل و التعامل يف ادلبتكرات ادلالية، 1989عام 

كعمليات سوق النقد و القروض و االئتمانات ادلالية قصرية األجل، و العمليات اآلجلة و ادلبادالت و اخليارات، 

و اخلدمات ادلصرفية و التجارية و االستثمارية و إدارة األصول و خدمات الوكاالت كالبحوث و االستشارات 

. ادلالية و منح حق التأسيس، حيث يتم إعطاء معاملة وطنية متكافئة للبنوك األجنبية مقارنة بالبنوك احمللية

 

                                                           

 االقتصاد ادلصري يف مواجهة ربديات اتفاقيات منظمة التجارة العادلية، أعمال الندوة القومية الثانية، مركز حبوث و دراسات التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، يف 1 
  .151-150: ، ص1999 مارس 24-22الفًتة 
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:  جهود االتحاد األوربي-ثانيا

قامت دول االرباد األورويب بإزالة كافة القيود و االختالفات بني األنشطة اليت تقدمها مجيع ادلؤسسات 

ادلالية، لكي تتواجد البنوك ادلتكاملة اليت تقدم مجيع اخلدمات ادلالية و التجارية و االستثمارية و إزالة قيود الصرف 

و إزالة كافة ادلخاطر ادلًتتبة عليو، لتحقيق االستقرار يف أسعار  األجنيب على تدفقات رؤوس األموال قصرية األجل،

و قد  و أخريا العمل على زيادة درجة ادلنافسة األجنبية يف ىذا السوق، الصرف يف ظل النظام النقدي األورويب،

، و الذي يعترب Second Banking Directive (SBD) التوجو البنكي الثاين 1988أقر اجمللس األورويب يف عام 

منهجا شامال لتحديد اختصاصات البنوك و انتشارىا اجلغرايف من خالل الفروع أو تقدمي اخلدمات عرب احلدود، و 

اشتمل ىذا التوجو أيضا على قائمة باألنشطة ادلصرفية ادلسموح بتقدديها، و تضمن ىذا التوجو رلموعة من 

: ادلبادئ اليت ربكم العمل ادلصريف بني دول االرباد، و تنظم معامالهتا ادلالية مع الدول األخرى، و من أمثلتها

  مبدأ االعًتاف ادلتبادل، أي توفري مبدأ معادلة قوانني و نظم كل دولة عضو مع نظم و قوانني الدول األعضاء

 .األخرى

 و رقابتها على  مبدأ رقابة الدولة األم على عمليات و أنشطة الفروع التابعة دلؤسساهتا ادلالية يف الدول األخرى

 . تقدمي اخلدمة ادلالية عرب احلدود

  مبدأ ادلعاملة بادلثل، أي منح دولة عضو حق تأسيس مؤسسات مالية يف باقي الدول األعضاء، إذا أعطت

 1 .تلك الدولة نفس احلق للمؤسسات ادلالية من دول االرباد األخرى

:  مقررات لجنة بازل اإلشرافية-ثالثا

بإقرار معايري زلددة لقياس معدالت العالقة ادلالية و العناصر اليت  (بازل)قامت جلنة الرقابة ادلصرفية الدولية 

يتكون منها رأس مال أي بنك، و ادلخاطر اليت يتعرض ذلا بالنسبة لألصول اليت ديتلكها، و قد وقعت على ىذه 

                                                           

.20- 18: متوِف عبد القادر السيد، مرجع سبق ذكره، ص 1  
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و هتدف ىذه ادلعايري إُف . ، و ذلك من قبل شلثلي البنوك ادلركزية الثين عشر دولة صناعية1988ادلعايري يف عام 

إنشاء إطار موحد لرأس ادلال يطبق على مجيع ادلؤسسات ادلالية اليت تعمل عرب احلدود، و تشجيع البنوك الدولية 

على تقوية مراكزىا ادلالية و زبفيض مصادر ادلنافسة غري ادلتكافئة الناذبة عن اختالف اللوائح اإلشرافية و الرقابية 

على البنوك بني الدول و قد مت تقسيم دول العاَف إُف رلموعتني، و ذلك على أساس قياس ادلخاطر االئتمانية، و 

تضم اجملموعة األوُف الدول ذات ادلخاطر ادلنخفضة، و تشمل دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 

OECD باإلضافة إُف السعودية و سويسرا، أما اجملموعة الثانية فتضم الدول ذات ادلخاطر ادلرتفعة، و تشمل 

 بتطوير ىذه ادلعايري و ذلك كي يتماشى مع 1993و قد قامت جلنة بازل يف أبريل عام . باقي دول العاَف

. التطورات اليت حلقت باخلدمات ادلالية و ادلصرفية و استخدام التكنولوجيا ادلعلوماتية يف ىذا اجملال

ىذا عن االتفاقات الدولية اليت قامت بتنظيم التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية، و ربريرىا من القيود 

          NAFTAالداخلية بكل دولة و اليت قد تعوقها، و يضاف إليها اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احلرة 

و النص على انفصال اخلدمات ادلالية عن باقي اخلدمات األخرى، و تطبيق مبدأ ادلعاملة الوطنية بني الدول 

األعضاء هبا، و ىي الواليات ادلتحدة األمريكية و كندا و ادلكسيك، و كذلك االتفاق الذي مت بني الواليات 

ة ، و أخريا االتفاقية العام1 و ربرير اخلدمات البنكية FTAادلتحدة األمريكية و كندا بإنشاء منطقة حرة بينها 

.  و ربريرىا للخدمات ادلاليةGATSللتجارة يف اخلدمات 

 

 

 

                                                           
1 Michael J. Trebilcock & Robort Howse : The Regulation of Trade International,2nd 

edition,Routledge, London,1999.pp :286-289. 
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اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية و المصرفية و اآلثار المحتملة لتطبيقها في : المبحث الثالث

الدول النامية 

اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية و المصرفية : المطلب األول

نصت االتفاقية على رلموعة من القواعد و األحكام ادلتعلقة بتقدمي اخلدمات ادلالية  و اليت تؤدي إُف ربريرىا 

دوليا من القيود الداخلية للدولة، و يتوقف تطبيق ىذه القواعد على التعهدات اليت تتقدم هبا الدول األعضاء يف 

قطاع اخلدمات ادلالية و تقوم بتحرير القطاعات الفرعية عن ىذا القطاع، حيث أنو كلما تقدمت دبزيد من 

. التعهدات لقطاعات فرعية كثرية، أدى إُف مزيد من التحرير التجاري الدوِف للخدمات ادلالية و ادلصرفية

 1 :و فيما يلي سنتطرق إُف ذكر رلموعة اخلدمات ادلالية و ادلصرفية اليت تشملها االتفاقية

:  التأمين و الخدمات المتعلقة به. 1

  خدمات التأمني ادلباشر على احلياة، و خدمات التأمني مثل التأمني على ادلمتلكات، و التأمني ضد

 .احلريق و السرقة و غريىا

 خدمات إعادة التأمني. 

 خدمات الوساطة يف التأمني، مثل السمسرة و الوكالة. 

  اخلدمات ادلساندة يف رلال التأمني مثل االستشارة، و خدمات احلسابات ادلتعلقة بالتأمني و ربديد

 .ادلخاطر وفض النزاعات

: الخدمات المصرفية و المالية األخرى غير التأمين. 2

 قبول الودائع من اجلمهور. 

                                                           
اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا، أوراق موجزة اإلعداد للمؤسبر الوزاري اخلامس - "قطاع الخدمات المالية-التجارة في الخدمات" عماد شهاب، 1

  .09-07: ،ص2003سبتمرب / أيلول14-10ادلكسيك - دلنظمة التجارة العادلية كانكون
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  التسليف بكل أنواعو، و يتضمن القروض االستهالكية، و القروض لقاء تأمينات عقارية و إعادة جدولة

 .الديون، و التمويل التجاري

 اإلجيار التمويلي. 

  مجيع أشكال نقل و صرف النقود و تتضمن البطاقات االئتمانية، و الشيكات السياحية و الشيكات

 .ادلصرفية

 الكفاالت و االعتمادات. 

 التجارة للحساب اخلاص أو حلساب العمالء يف مجيع األدوات ادلالية يف األسواق ادلالية.  

 إدارة األصول مثل األموال و احملافظ االستثمارية بشىت أنواعها، و إدارة صناديق  و السمسرة ادلالية

 .ادلعاشات  و التقاعد، ودائع األمانة و الكفالة

  خدمات التسوية و ادلقاصة لألصول ادلالية، و تتضمن األوراق ادلالية و أدوات ادلشتقات و غريىا من

 .األدوات القابلة للتداول

 ادلعلومات ادلالية، و تتضمن ذبميع و نقل ىذه ادلعلومات و معاجلة البيانات ادلالية، و الربامج ادلتعلقة هبا. 

 خدمات ادلشورة و الوساطة. 

  

: خطوات تحرير تجارة الخدمات المالية بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة. المطلب الثاني

سنقوم بعرض اخلطوات اليت سبت لتحرير ذبارة اخلدمات ادلالية بعد إنشاء منظمة التجارة العادلية،  و ذلك على 

: النحو التاِف

 

 



 الفصل الثاني تحرير التجارة في الخدماث الماليت في إطار المنظمت العالميت للتجارة وآثارها المرتقبت على الدول الناميت

 

 48 

: 1995 توقيع البروتوكول الثاني الخاص بالخدمات المالية سنة -أوال    

م لتحرير ذبارة اخلدمات ادلالية يف إطار 15/04/1993ديكن اعتبار االتفاق الذي مت يف مراكش بادلغرب يف 

دوِف ىو نقطة البداية، حيث دارت مفاوضات الحقة ترتب عليها توقيع عدة بروتوكوالت، اىتمت مجيعها بفتح 

. األسواق أمام موردي اخلدمات ادلالية األجانب

م آخر موعد 1995و قد تضمن جدول مفاوضات ادلنظمة يف رلال اخلدمات ادلالية أن تكون هناية يونيو 

م 1999للمفاوضات حول اخلدمات ادلالية و حول انتقال األشخاص الطبيعيني، و أن يكون األول من مارس 

م ىو موعد بدء اجلولة األوُف 2000ىو موعد بدء تنفيذ بروتوكول اخلدمات ادلالية، و أن يكون األول من يناير 

للمفاوضات حول التحرير التدرجيي، هبدف زيادة ادلستوى العام اللتزامات الدول األعضاء بفتح أسواقها أمام 

. موردي اخلدمات ادلالية األجانب

، و على ادلستوى الرمسي يف مراكش 15/12/1993و بعد انتهاء جولة أورجواي على مستوى ادلفاوضني يف 

م، مت سبديد مفاوضات اخلدمات ادلالية اليت كان من ادلقرر عقدىا يف هناية يونيو عدة مرات، 15/04/1994يف 

م، و ذلك هبدف ربسني العروض ادلقدمة من الدول األعضاء، من خالل ربسني 1995حىت عقدت أواخر يوليو 

 .شروط النفاذ إُف السوق و ادلعاملة الوطنية اليت تضعها الدول األعضاء يف جداول االلتزامات احملددة

و قد قامت الدول ادلتقدمة باالحتجاج خالل ىذه ادلفاوضات، ألن الدول األعضاء يف ادلنظمة و خاصة 

الدول النامية َف تقدم عروضا كافية لتحرير أسواقها ادلالية، و لذلك انسحبت الواليات ادلتحدة األمريكية بعد 

 1 .أسبوعني من بدء ادلفاوضات و رفضت التوقيع على اتفاق اخلدمات ادلالية

و استمرت ادلفاوضات بينها و بني اليابان و كوريا اجلنوبية و ربت قيادة االرباد األوريب، و سبسكت خالل 

 1.تلك ادلفاوضات حبقها يف فرض قيود يف ادلستقبل على نفاذ ادلصارف األجنبية إُف أسواقها

                                                           
إعادة ىندسة التعاون :  ورقة عمل مقدمة إُف ندوة،" اهتمامات الدول العربية في تجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية" زلسن أمحد ىالل،1

  .156-155:، بريوت، ارباد ادلصارف العربية، ص4/11/2000-1االقتصادي و ادلاِف العريب اليت نظمها ارباد ادلصارف العربية يف بريوت خالل الفًتة
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م دون 28/07/1995و قد انتهت ادلفاوضات بتوقيع الربوتوكول الثاين ادلؤقت للخدمات ادلالية، و ذلك يف 

توقيع الواليات ادلتحدة األمريكية، و قدمت العديد من الدول خالل ىذه اجلولة من ادلفاوضات ربسينات جوىرية 

يف رلال التزاماهتا احملددة بفتح أسواقها، يف أنشطة البنوك و التأمني و أنشطة سوق ادلال دبا ربتويو من قطاعات 

. أساسية و فرعية

و بعد انتهاء تلك ادلفاوضات، وافقت الواليات ادلتحدة األمريكية على تطبيق مبدأ الدولة األكثر رعاية، بعد 

أن ظلت متمسكة بضرورة ربسني الدول ادلشاركة يف ادلفاوضات اللتزاماتو احملددة يف اخلدمات ادلالية، و ربدد 

 2 . كآخر موعد زلدد الصلاز ادلفاوضات حول قطاع اخلدمات ادلالية1997منتصف ديسمرب عام 

: م1997 توقيع البروتوكول الخامس الخاص بالخدمات المالية سنة -ثانيا

م كآخر موعد زلدد الصلاز ادلفاوضات حول قطاع اخلدمات ادلالية، طبقا 1997ربدد منتصف ديسمرب عام 

لالتفاق الذي وقع دبوجبو الربوتوكول الثاين اخلاص باخلدمات ادلالية السابق اإلشارة إليو و لذلك استؤنفت 

م، يف مقر منظمة التجارة العادلية يف جنيف و مت توقيع الربوتوكول اخلامس 1997 ديسمرب عام 12ادلفاوضات يف 

: م، و ترتب على تلك اجلولة من ادلفاوضات عدة نتائج13/12/1997اخلاص باخلدمات ادلالية يف 

  من أسواق اخلدمات ادلالية %90وقعت على اتفاقية ربرير اخلدمات ادلالية سبعون دولة سبلك ضلو 

 3.الدولية

  مت إزالة القيود ادلفروضة من الدول األعضاء على رغبة ادلورد األجنيب تأسيس أي شكل من أشكال

 .التواجد التجاري، سواء كفرع أو شركات تابعة أو ادلشاركة مع مورد زللي للخدمة ادلالية

 إزالة القيود على رغبة ادلورد األجنيب توريد خدمات مالية معينة عرب احلدود. 

                                                                                                                                                                                     

.29-28: السيد متوِف عبد القادر السيد، مرجع سبق ذكره، ص:  1  
.143-142: زلسن أمحد ىالل مرجع سبق ذكره،ص:  2  

مركز األىرام للدراسات :  دراسات إسًتاتيجية، السنة التاسعة، القاىرة:" االقتصادات العربية من الصعود الزائف إلى االنحدار المنذر"،أمحد السيد النجار: 3
.  11: ، ص1999السياسية و اإلسًتاتيجية، 
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  إزالة القيود الكمية اخلاصة بتحديد بعض الدول لعدد ادلوردين األجانب يف سوقها، سواء يف شكل عدد

 .كمي أو حسب حاجة االقتصاد

  إعطاء التزامات مناسبة من الدول األعضاء خبصوص الدخول ادلؤقت لألشخاص الطبيعيني بغرض توريد

 .اخلدمة

  إزالة التمييز بني ادلوردين األجانب و احملليني خبصوص تطبيقات القوانني و اللوائح اخلاصة بإعادة

 .التنظيم و شلارسة النشاط

 محاية ادلكتسبة للتواجد التجاري للمورد األجنيب يف أي بلد عضو. 

  تعهدت اليابان دبوجب االتفاق ادلشار إليو، بفتح سوق ودائع ادلعاشات لديها و حجمو حواِف تريليون

دوالر، و تعهدت كوريا اجلنوبية بفتح قطاعات ادلصارف و التأمني، إُف جانب تعهدات شلاثلة من دول أخرى 

 1.مثل الفلبني و تايالند و الربازيل و كندا و جنوب إفريقيا

: م2004- م2000 المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات المالية خالل الفترة -ثالثا

  2.م2000بدأت عدة جوالت من ادلفاوضات بني الدول األعضاء يف منظمة التجارة العادلية يف يناير عام 

: و فيما يلي أىم مالمح ىذه ادلفاوضات

: م2000مفاوضات عام . 1

م قدمت العديد من الدول عدة مقًتحات متعلقة بتحرير اخلدمات ادلالية، ركزت على 2000مع مطلع عام 

: بعض ادلوضوعات، أمهها

                                                           

 WTاتفاقية منظمة التجارة العادلية : ورقة عمل مقدمة إُف مؤسبر الدوِف بعنوان، "العوائق غير التقليدي على حرية التجارة الدولية"زينب حسني عوض اهلل، :  1 
O مركز القاىرة اإلقليمي الدوِف للتحكيم 1999 سبتمرب 19/20أثارىا على االقتصاديات العربية و حسم ادلنازعات الناشئة عنها، ادلنعقد يف القاىرة خالل الفًتة ،

. 07:  التجاري ص
الوثيقة اخلتامية ادلتضمنة نتائج جولة أوروغواي من ادلفاوضات التجارية متعددة األطراف، : (اجلات)منظمة التجارة العادلية، االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة:  2

 .362: ،ترمجة مركز األىرام للنشر و الًتمجة، القاىرة، ص1994أبريل /  نيسان15مراكش، 
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 توريد اخلدمات ادلالية من أراضي  )مشكلة التمييز بني األسلوبني األول و الثاين لتوريد اخلدمات ادلالية

 .(عضو آخر، و توريد اخلدمة يف أراضي عضو إُف مستهلك اخلدمة من أي عضو آخر

 مشكلة التصنيف القطاعي للخدمات ادلالية ضمن ملحق اخلدمات ادلالية. 

 مشكلة الرقابة ادلالية الوقائية. 

 مشكلة عدم قبول بعض الدول الربتوكول اخلامس اخلاص باخلدمات ادلالية. 

: م2001 نوفمبر عام 14 -9 المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة خالل الفترة -2

كان ىدف ادلفاوضات ربقيق ادلزيد من فتح األسواق يف اخلدمات ادلالية، باعتباره يؤدي إُف مزيد من 

ادلكاسب، شريطة أن يصاحبها إصالحات يف رلال ربرير رأس ادلال التنظيمي ادلاِف احمللي مع تقوية اإلطار 

. ادلؤسسي

و صدر إعالن وزاري خبصوص االستمرار يف ربرير السياسات التجارية، على أساس ادلبادئ و األىداف 

احملددة للمنظمة، مع رفض اللجوء من جانب الدول األعضاء إُف اإلجراءات احلمائية لتعزيز النمو االقتصادي 

. خاصة يف الدول النامية

و أكد اإلعالن الوزاري على ضرورة تشكيل فريق عمل لدراسة العالقة بني التجارة و االستثمار و النظر يف 

أي توصيات زلددة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد األطراف على ادلسامهة يف إجياد حل دائم دلشكلة ادلديونية  

اخلارجية للدول النامية، حلماية النظام التجاري متعدد األطراف من آثار عدم االستقرار ادلاِف و النقدي، و شدد 

اإلعالن أيضا على أن األحكام ادلتعلقة بادلعاملة اخلاصة و التفضيلية جزء أصيل من اتفاق ادلنظمة، خاصة بالنسبة 

 1 .للدول النامية و األقل منوا

                                                           
. 84: ص83-82:،ص2003، بريوت، لبنان، ، أوت 273ارباد ادلصارف العريب، ادلصارف العربية، العدد : 1
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و طالب القرار الوزاري الصادر عن ادلؤسبر، كل ادلشاركني يف ادلفاوضات بتقدمي مقًتحاهتم األولية بشأن 

م، و تقدمي عروضهم األولية احملسنة لاللتزامات احملددة حبلول هناية 2002التزاماهتم احملددة حبلول هناية يونيو 

. م، دلراجعة االلتزامات ادلقدمة من كل دولة2005م، و مت ربديد األول من يناير عام 2003مارس 

 :م2009و حتى عام " الدوحة"  المفاوضات بعد مؤتمر-3

م، و مت الًتكيز على حبث قضية قبول 2003استمرت ادلفاوضات حول ذبارة اخلدمات ادلالية مع بداية عام 

 اليت َف تقبل *أحكام الربتوكول اخلامس اخلاص باخلدمات ادلالية، حيث دعت األمانة العامة للمنظمة للدول الست

. أحكام الربتوكول اخلامس بعد إُف التوقيع عليو، حىت ينتهي ىذا البند من جدول أعمال ادلفاوضات

م، قضية ربرير ميزان رأس 2002و كان شلثل الربازيل قد طرح أثناء اجتماع جلنة اخلدمات ادلالية يف هناية عام 

يقرر أنو عند تقدمي عضو التزامات زلددة لتحرير ضمن  (اجلات)ادلال، مشريا إُف أن اتفاق التجارة يف اخلدمات 

، فإن ىذا العضو (توريد اخلدمة من أراضي عضو إُف أراضي عضو آخر)الشكل األول لتوريد اخلدمات ادلالية 

ملتزما أيضا بالسماح بتحرير ربويالت رأس ادلال عندما تكون ىذه التحويالت جزءا أساسيا من اخلدمة ادلالية 

ادلوردة عرب احلدود، و أن تأجيل البت فيها خالل ادلفاوضات يسبب ارتياح األعضاء، و رأت األمانة العامة ضرورة 

    .يف اجتماعات قادمة" كتابة"تقدمي الربازيل ىذه األفكار

 14-10و عقد يف مدينة كانكون ادلكسيكية ادلؤسبر الوزاري اخلامس دلنظمة التجارة العادلية خالل الفًتة 

م، و من ضمن ادلوضوعات اليت طرحت للمناقشة ، موضوع العالقة بني التجارة و 2003سبتمرب عام 

 13-9االستثمار، و ىو أحد ادلوضوعات ادلعلقة منذ ادلؤسبر الوزاري األول الذي عقد يف سنغافورة خالل الفًتة 

، و قد رفضت (م1998 ماي 20-18ادلؤسبر الوزاري الثاين عقد يف جنيف خالل الفًتة )1996ديسمرب عام 

الدول النامية مناقشة ىذا ادلوضوع نظرا ألهنا َف  تستكمل بعد تطوير و تعديل قوانني االستثمار لديها دبا 

يساعدىا على جذب ادلزيد من االستثمار األجنيب، حيث أوضحت إُف أهنا تسعى إُف إجراء التعديالت وفقا 
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لظروفها، بدل أن يتم ذلك من خالل الضغط عليها داخل ادلنظمة، و قد اعًتف قرار ادلؤسبر حبق الدول حينما 

  1 .تكون دول مضيفة أو دول أم أن تنظم االستثمار األجنيب الداخل إليها دبا حيقق مصلحتها العامة

م، دلناقشة ادلوضوعات اليت َف 2005وانعقد ادلؤسبر الوزاري السادس دلنظمة التجارة العادلية هبونغ كونغ سنة 

، و مشلت "جولة التنمية"، و عرفت تلك االجتماعات بـ2003يتم التوصل إُف حلول ذلا يف مفاوضات كانكون

تلك احملادثات مطالبة الدول النامية بتقدمي ادلزيد من االلتزامات يف قطاع اخلدمات، إال أن الدول النامية رفضت 

    .تقدمي أي التزامات أو مقًتحات يف ىذا اجملال

منظمة التجارة العادلية النظام التجاري : "كما انعقد ادلؤسبر الوزاري السابع دلنظمة التجارة العادلية ربت عنوان

حيث سبيز . 2009 ديسمرب2 نوفمرب و 29، و ذلك ما بني "ادلتعدد األطراف، و البيئة االقتصادية العادلية احلالية

ادلؤسبر بكونو غري تفاوضي، بل ازبذ شكل اجتماع تنسيقي و إداري وفق ما تفرضو القوانني الداخلية دلنظمة 

و يف رلال اخلدمات، أكدت منظمات اجملتمع ادلدين على أن مفاوضات اتفاقية التجارة يف . التجارة العادلية

اخلدمات، خاصة ما يتعلق باخلدمات ادلالية، يتناىف مع الدروس ادلستقاة من األزمة ادلالية، دبا يف ذلك أمهية إعادة 

 2 . ادلتعلقة بقطاع اخلدمات ادلالية(national régulations)تفعيل األنظمة الوطنية 

و على ىذا األساس فإنو َف يتم تقدمي أي التزامات إضافية من جانب الدول األعضاء يف رلال اخلدمات 

م و حىت اآلن، باستثناء االلتزامات ادلقدمة من عشرة 2000دبا فيها اخلدمات ادلالية منذ انتهاء مفاوضات عام 

. م2004دول أعضاء انضمت إُف ادلنظمة عام 

و ذبدر اإلشارة إُف أن ادلادة التاسعة عشرة من اتفاق اجلاتس، تقرر أن يدخل األعضاء يف جوالت 

مفاوضات متتابعة، تبدأ بعد مرور مخس سنوات كحد أقصى منذ نفاد اتفاق ادلنظمة و دوريا بعد ذلك، هبدف 

                                                           
 .63-59: ، القاىرة ص2003البنك األىلي ادلصري، النشرة االقتصادية، العدد الثالث، اجمللد السادس و اخلمسون، :  1

2 : World Trade Organization ministerial Conference Of 2009, from the 
homepage :http://en.wikipedia.org/wiki/world_Trade_Organization_Ministerial_Conference_of_2009 
in :20 Octobre 2010,at 14 :05.  
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رفع مستوى ربرير التجارة يف اخلدمات تدرجييا على أساس ادلنفعة ادلتبادلة، و أن تراعي عملية التحرير أىداف 

السياسات الوطنية و مستويات التنمية يف الدول األعضاء، و توفري ادلرونة ادلناسبة لفتح قطاعات اخلدمات األقل 

ربريرا، و التدرج يف توسيع نطاق الوصول إُف األسواق، ووضع مبادئ توجيهية و إجراءات خاصة بكل جولة 

. تفاوضية، على أن جيرى دفع عملية التحرير التدرجيي إُف األمام يف كل جولة من ادلفاوضات

اآلثار المحتملة لتطبيق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية و المصرفية في : المطلب الثالث

الدول النامية 

ديكن توضح اآلثار احملتلمة من جراء تطبيق اتفاقية اخلدمات ادلالية و ادلصرفية يف الدول النامية من خالل      

: تبيان ادلزايا و احملاذير احملتملة كما يلي

:  المزايا المحتملة لتحرير التجارة في الخدمات المالية و المصرفية-أوال

: من أىم ىذه ادلزايا

  من ادلمكن أن يؤدي ربرير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية و ادلالية إُف جعل ىذا القطاع أكثر كفاءة و

 .استقرارا

  إن اتساع السوق ادلصرفية نتيجة ربرير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية، ديكن أن يؤدي إُف تعاظم

االستفادة من اقتصاديات احلجم من خالل تزايد عمليات االندماج ادلصريف، و كذلك تعميق ادلنافسة من 

 .عمليات اخلصخصة حسب ادلميزات اليت ديكن أن تنتج منها

  إن ادلنافسة تدفع البنوك إُف زبفيض الفائدة، و ربسني اإلدارة و زيادة كفاءة تقدمي اخلدمات ادلصرفية و

 1.بني القروض و الودائع زبفيض فروق أسعار الفائدة ما

                                                           

.128: ،ص2005الدار اجلامعية، اإلسكندرية،مصر،، " العولمة و اقتصاديات البنوك"،عبد ادلطلب عبد احلميد:  1  
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  ديكن لتحرير التجارة يف اخلدمات أن يؤدي إُف ربسني جودة اخلدمة للعمالء، فمع تزايد ادلنافسة تتجو

البنوك إُف تلبية احتياجاهتم اخلاصة و التمويلية، فمن احملتمل أن يستفيد ادلودعون مثال من النصائح 

 ."رباسًتاتيجيات االستثما

  يؤدي ربرير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية إُف نقل التكنولوجيا العادلية احلديثة إُف األسواق ادلصرفية

احمللية بالتبعية لتواجد البنوك و الشركات األجنبية داخل ىذه األسواق و شلارستها ألنشطة مصرفية جديدة و 

 1 .متطورة

  يؤدي ربرير ذبارة اخلدمات ادلصرفية إُف ربسني زبصيص ادلوارد ادلالية، و زيادة العائد على االستثمار و

التحفيز على ذبميع ادلدخرات و زيادة االستثمارات، و ىو ما يؤدي إُف ربقيق ادلزيد من النمو االقتصادي، 

 .من خالل سياسة نقدية و سياسة اقتصادية أكثر كفاءة و فعالية

  ربرير ذبارة اخلدمات ادلالية و ادلصرفية يؤدي إُف تدفق رأس ادلال، و بالتاِف من احملتمل الوصول إُف

 .تساوي أسعار الفائدة بني الدول و زيادة عوائد االستثمار

  إن ربرير ذبارة اخلدمات ادلالية و ادلصرفية، سوف يؤدي يف النهاية إُف تعميق العودلة ادلالية دبا حيملو

ذلك من الكثري من ادلزايا، و الفرص و التعامل على أساس الكفاءة و التخصيص الكفء للموارد، و التحفيز 

 2 .الدائم دلواجهة ما ربملو تلك العودلة ادلالية من سلاطر و زلاذير

  زيادة كفاءة فعالية األسواق ادلالية احمللية و جذب االستثمارات األجنبية، وذلك ألن فتح األسواق

الوطنية للدول النامية األعضاء أمام الوجود األجنيب يف رلاالت البنوك و التأمني و أسواق األوراق ادلالية خيلق 

 .منافسة جادة قد تؤدي إُف جودة أداء القطاعات ادلالية لتلك الدول

                                                           
، دار الكتب القانونية، احمللة الكربى، "العولمة منظمة التجارة العالمية و دورها في تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالمية" زلمد عبيد زلمد زلمود،: 1

  .958: ، ص2007مصر،
.130-129:عبد ادلطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص:  2  
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  توفري ادلزيد من اخلربات احمللية ادلؤىلة للتعامل مع تطورات األسواق ادلالية من خالل االشًتاط على

 .البنوك و الشركات األجنبية بتدريب الكوادر احمللية عند السماح ذلا بالتواجد يف السوق احمللي

:  التحديات المحتملة عن تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية-ثانيا

: من أىم ىذه التحديات

  تزايد اخلوف من أن تسيطر البنوك و ادلؤسسات ادلصرفية األجنبية على السوق ادلصرفية احمللية بعد ربرير ذبارة

اخلدمات ادلصرفية، و أهنا سوف تسئ استخدام مواقعها يف السوق احمللية و سيكون ادلوردون األجانب دائما 

 .أكثر كفاءة من احملليني، و بالتاِف سيكون ادلوردون األجانب أكثر تأثريا على نفاذ األسواق

أما زلاولة البنوك و ادلؤسسات ادلصرفية األجنبية إساءة استخدام السيطرة على السوق، فإن ذلك لن حيدث 

ألن انفتاح السوق دلنافسني جدد سوف يقلل من درجة االحتكارية للسوق، و بالتاِف سيقلل من خطر 

االستخدام السيئ، و ىنا يربز دور احلكومة و البنك ادلركزي بوضع السياسات و شروط ادلنافسة اليت تعمل على 

 1.تأمني ادلنافسة، و يف نفس الوقت ال تسئ البنوك و ادلؤسسات ادلصرفية األجنبية إُف موقعها

  التخوف بأن تقوم البنوك و ادلؤسسات ادلصرفية األجنبية سوى خبدمة القطاعات ادلرحبة من السوق فقط، دبا

 2.حيملو ذلك من سلاطر و عدم وصول اخلدمة ادلصرفية إُف قطاعات معينة و أقاليم معينة

و لعل ذلك يتطلب يف كل األحوال سياسات و تدابري ربمل بعض احلوافز اليت تعاًف مثل تلك األوضاع، 

أفضل من تقييد األسواق ادلالية، بل األمر يتطلب االتفاق على التزامات خدمية عادلية تفرض على ادلؤسسات 

. األجنبية و احمللية على حد سواء، لضمان ربقيق األىداف االجتماعية بدون التضحية دبنافع ادلنافسة

  إن اتفاق اخلدمات ادلالية حيد من قدرات الدول النامية يف ازباذ اإلجراءات التقييدية يف إطار سعيها يف إتاحة

أقصى درجات االنفتاح و التحرير لتجارة اخلدمات ادلالية على النطاق الدوِف و من مث فإن ادلؤسسات األجنبية 

                                                           

.131:عبد ادلطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص:  1  
.35-34: ، ص1999، الدار اجلامعية، اإلسكندرية " التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك"،طارق عبد العال محاد:  2  
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العاملة على أراضي ىذه البلدان النامية، ستحاول جاىدة تنفيذ أىداف بلداهنا األم يف ربصيل أعلى األرباح، 

 1.و ربقيق أكرب

  ربرير ذبارة اخلدمات ادلصرفية و ادلالية من ادلمكن أن يؤثر سلبا و بطريقة غري مباشرة على االستقرار ادلاِف، و

يؤدي إُف زيادة قابلية تدفقات رأس ادلال للتقلب، و بذلك فإن عمليات التحرير تقوض استقرار االقتصاد 

 .الكلي و النظام ادلصريف و ادلاِف

و ىنا ذبدر اإلشارة إُف أن ربرير ذبارة اخلدمات ادلصرفية من خالل االتفاقية ادلطروحة من خالل ادلنظمة 

العادلية للتجارة، ترتكز على السعي ضلو التحسني يف ظل شروط و أوضاع السوق و عدم التفرقة بني ادلوردين 

احملليني و ادلوردين األجانب للخدمات ادلالية، و تشجع أعضائها بازباذ تدابري عقالنية هتدف إُف تأمني تكامل و 

 2 .استقرار النظام ادلصريف و ادلاِف

 التخوف من عدم قدرة البنوك احمللية على ادلنافسة يف السوق العادلي. 

و لعل ذلك يتطلب من احلكومات أن تسعى بكل الوسائل ادلمكنة يف إعداد البنوك و ادلؤسسات ادلصرفية 

. احمللية لبيئة أكثر تنافسية

:  خالصة الفصل

بأهنا أي خدمة ذات طابع ماِف  (اجلات)يقصد باخلدمات ادلالية وفقا لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 

يقدمها مورد خدمات مالية تابع لدولة عضو يف االتفاقية، و تتسم اخلدمات ادلالية و ادلصرفية بالعديد من 

اخلصائص من أمهها عدم التجانس يف اخلدمة ادلصرفية ذاهتا، ارتباط اخلدمة ادلصرفية باسم البنك مقدم اخلدمة، 

. تنوع و تعدد اخلدمات ادلصرفية و احلاجة إُف نوعية خاصة من ادلهارات البشرية

                                                           

.959:زلمد عبيد زلمد زلمود، مرجع سبق ذكره، ص:  1  
.136:، ص134-133:عبد ادلطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص:  2  
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و رغم أنو من الصعب حصر مجيع اخلدمات اليت تقدمها البنوك، إال أننا حاولنا التعرض لغلب ىذه 

اخلدمات، حيث قمنا بتقسيمها حسب التطور الزمين ذلا و تبعا للتطورات التكنولوجية احلاصلة إُف خدمات 

. تقليدية، خدمات حديثة ، و أخريا تطورت اخلدمات ادلصرفية من خالل إصدار وسائل و نظم الدفع االلكًتوين

. كما قمنا بإدراج األنواع ادلختلفة للخدمات ادلالية و ادلصرفية ضمن تصنيفات عديدة

و نظرا ألمهية التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية، سعت الكثري من الدول جاىدة ضلو ربريرىا من سلتلف 

القيود من ادلمكن أن تعوقها، سواء كانت قيود تعوق انتقال اخلدمة ادلالية عرب احلدود، أو القيود اليت تؤثر على 

. النفاذ لألسواق و التمييز يف ادلعاملة الوطنية

و يف الواقع العملي صلد الكثري من احملاوالت لتحرير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية من القيود أو العوائق، 

متمثلة يف جهود العديد من ادلنظمات الدولية منها على سبيل الذكر و ليس احلصر منظمة التعاون االقتصادي و 

. ، االرباد األوريب، و كذا مقررات جلنة بازل اإلشرافيةOECDالتنمية 

و لكن بالرغم من تعدد اجلهود الدولية ادلبذولة يف رلال ربرير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية إال أن 

االتفاقية الوحيدة اليت جعلت ادلفاوضات يف رلال التحرير يأخذ شكال متعدد األطراف، كانت اتفاقية التجارة يف 

اخلدمات ادلالية، و اليت ربمل يف طياهتا العديد من ادلزايا اليت من ادلمكن أن تستفيد منها الدول النامية عند 

 .تنفيذىا، و كذا ربديات كبرية يستوجب احلذر و التخطيط ادلسبق ذلا
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: تمهيد

إن اذلدف األساسي لتحرير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية ىو زيادة كفاءة وتنافسية األجهزة ادلالية وادلصرفية، 

سواء كان ذلك يف شكل زيادة كفاءة البنوك كمؤسسات أعمال تسعى إىل تعظيم األرباح، أو من خالل زيادة 

.  كفاءهتا يف أداء دورىا ادلايل، وذلك من خالل زيادة قدرهتا على تعبئة ادلدخرات وإدارة السيولة احمللية

غري أن ىناك رلموعة من االعتبارات اليت جيب أخذىا يف احلسبان عند حتليل أثر حترير التجارة الدولية يف 

اخلدمات ادلالية على كفاءة النشاط ادلصريف، يتمثل أمهها يف صعوبة معاجلة أثر حترير جتارة اخلدمات ادلالية غلى 

 .النشاط ادلصريف مبعزل عن آثار باقي إجراءات التحرير ادلايل

نقوم يف ىذا الفصل بتحليل أثر التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية، مع الًتكيز على أثر حترير اخلدمات 

ادلصرفية على كفاءة النشاط ادلصريف يف الدول النامية، وذلك من خالل حتليل أثر ىذا التحرير على دخول 

. البنوك األجنبية للسوق ادلصريف يف الدول النامية، ومن مث األثر على كفاءة وتنافسية القطاع ادلصريف احمللي

تحليل التزامات الدول النامية بتحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية في إطار : المبحث األول

الجات 

تعترب جداول االلتزامات اخلاصة باتفاقية اجلات بصفة عامة واخلدمات ادلالية بصفة خاصة غاية يف التعقيد، 

حيث تشتمل جداول االلتزامات اخلاصة بكل دولة عضو على التزاماهتا يف رلال النفاذ لألسواق، وشروط 

ادلعاملة الوطنية، باإلضافة لبعض االلتزامات األخرى اإلضافية، يف حوايل ستة عشر قطاعا فرعيا للخدمات 

 .ادلالية
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 :لدخول إلى األسواق في الخدمات الماليةلالتزامات الدول النامية : األول المطلب

لتحليل التزامات الدول النامية يف رلال اخلدمات ادلالية بصفة عامة وادلصرفية بصفة خاصة سيتم الًتكيز على 

: اجلوانب التالية

  بالنسبة خلدمات التأمني سيتم الًتكيز على التأمني ادلباشر سواء التأمني على احلياة أو األنواع

 .األخرى للتأمني

  وفيما يتعلق باخلدمات ادلصرفية سيتم الًتكيز على كل أنواع اإلقراض وقبول الودائع، حيث أن ىذه

 .اخلدمات دتثل احملور األساسي لقطاع اخلدمات ادلالية

 سيتم الًتكيز على التجارة عرب احلدود، واالستهالك : فيما يتعلق بنمط توريد اخلدمات ادلالية

يعترب أقل أمهية _ تواجد األشخاص الطبيعية_ باخلارج، والتواجد التجاري، حيث أن النمط الرابع 

 .يف قطاع اخلدمات ادلالية

  االلتزامات اخلاصة بالدخول لألسواق تعترب ادلؤشر األساسي لتحرير اخلدمات ادلالية، حيث أن ىذه

االلتزامات ىي اليت توضح إىل أي مدى سوف تسمح الدول بدخول موردي اخلدمات  األجنبية 

للسوق احمللي، حيث أن أي قيود توضع على الدخول لألسواق أو على ادلعاملة الوطنية سوف 

 .توضع يف جداول التزامات الدول

       ومن خالل مقارنة جداول االلتزامات الدول النامية يف رلال حترير اخلدمات ادلالية بصفة عامة وادلصرفية 

بصفة خاصة، صلد أن االلتزامات اليت تقدمت هبا الدول النامية يف رلال حترير اخلدمات ادلصرفية كانت أكثر بكثري 

واليت يبلغ نصيبها - من االلتزامات اليت تقدمت هبا يف رلال حترير خدمات التأمني، فحوايل ثلثا عدد الدول النامية

تقدمت جبداول % 97النسيب من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل للدول األعضاء يف منظمة التجارة العادلية حوايل 
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التزامات لتحرير خدماهتا ادلصرفية اليت تتعلق بكافة أشكال قبول الودائع واإلقراض باعتبارمها العمود الفقري 

. للنشاط ادلصريف

صلد أن أعلى درجات ادلشاركة يف اتفاقية حترير جتارة  (02)و  (01)ومن خالل النظر إىل بيانات اجلدولني رقم 

اخلدمات ادلالية جاءت من منطقة شرق أوروبا، حيث تقدمت كل الدول األعضاء يف ىذه ادلنطقة تقريبا جبداول 

ففي إفريقيا مل يشارك . التزاماهتا اخلاصة بتحرير اخلدمات ادلصرفية، يف حني أن أقل درجة مشاركة كانت يف إفريقيا

 دولة 41 من إمجايل الناتج احمللي للدول األعضاء يف ىذه ادلنطقة، واليت يبلغ عددىا % 84 دولة دتثل 18سوى 

عضوا يف منظمة التجارة العادلية وبالرغم من ذلك ديكن القول أن درجة مشاركة منطقة إفريقيا وآسيا وأمريكا 

. الالتينية يف رلال حترير اخلدمات ادلصرفية كانت أكرب بكثري من درجة مشاركتها يف رلال حترير خدمات التأمني

 اخنفاض عدد الدول اليت التزمت بالتحرير الكامل  ايضا، نالحظ(02)و  (01)ومن بيانات اجلدولني رقم 

لقطاعها ادلصريف أمام موردي اخلدمات ادلصرفية األجانب وفقا لألمناط الثالثة لتوريد اخلدمات ادلصرفية، فقد بلغ 

 دول فقط، يبلغ نصيبها من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل للدول 10عدد الدول اليت التزمت بالتحرير الكامل 

، وىو مايعين اخنفاض احلجم النسيب القتصاديات ىذه % 1النامية األعضاء يف منظمة التجارة العادلية حوايل 

، ودولتني من منطقة آسيا (غانا، مالوي، موزمبيق، كينيا، سرياليون)الدول اليت دتثلت يف مخس دول من افريقيا 

. (جوانا، ىاييت، بنما)وثالث دول من أمريكا الالتينية  (سولومون أيلند، بابيا)والباسيفيك 
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( 01)الجدول رقم 
 (حسب األقاليم المختلفة)عدد الدول النامية وفقا اللتزاماتها في أنماط توريد الخدمات المصرفية 

 
إمجايل الدول األعضاء ادلنطقة 

نصيبهم ) WTOيف 
من إمجايل الناتج احمللي 
لكافة الدول األعضاء 

 (داخل األقاليم

عدد الدول اليت تقدمت 
نصيبها )جبداول التزامات 

من إمجايل الناتج احمللي 
لكافة الدول األعضاء 

 (داخل اإلقليم

عدد الدول اليت 
التزامات بالتحرير 

الكامل لكافة طرق 
توريد اخلدمات 

عدد الدول اليت تقدمت بالتزامات 
التجارة عرب )وفقا للنمط األول 

 (احلدود

عدد الدول اليت تقدمت بالتزامات وفقا 
 (االستهالك باخلارج)للنمط الثاين 

 (التواجد التجاري)عدد الدول اليت تقدمت بالتزامات وفقا للنمط الثالث 

  
توجد بعض القيود على حترير كامل بعض القيود حترير كامل بعض القيود حترير كامل 

عدد موردي 
اخلدمات ادلصرفية 

نسبة مشاركة 
األجانب يف 

حقوق ادللكية 

قيود أخرى 

 ( %2)1( %10)5( %78)10( %1.5)3( %14)8( %13)4( %14 )8( %6 )5 (%84 )18( (1.5% 41إفريقيا 
( %10)2كالمها 

آسيا 
والباسفيك 

25(7.6% )19(98% )2(0.3% )6(13% )3(10% )10(26% )2(9% )3(5% )4(10% )1(0.3% ) 
( %67)10كالمها 

 ( %0)صفر ( %21)2( %79)5( %40)4( %0)صفر ( %28)3( %12)1( %0)صفر ( %100)7( %1.1)7شرق أوربا 

( %0.6)1( %16)1( %20)9( %820)8( %0)صفر ( %19)5( %0)صفر ( %2)4( %0.6)3( %98)20( %6.2)32أمريكا الالتينية 

( %44)2كالمها 
( %4)1( %6)3( %15)20( %22)26( %7)9( %16)23( %8)10( %9)19( %1)10( %97)64( %16.4)105إمجايل 

( %53)14كالمها 
Source : Mattoo, « Financial Services and The World OrganizationLiberalizationCommitments of the developing and Transition 
Economies » The world bank, WorkingPaper 2184/2012. http://ideas.org/p/wbk/wbrwps/2184.htmi. le 21/03/2017at 21:00 page: 
44 

http://ideas.org/p/wbk/wbrwps/2184.htmi.%20le%2021/03/2017%20at%2021:00
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 (02)الجدول رقم 
 أسماء الدول التي تقدمت بالتزامات التحرير في الخدمات المالية

الدول التي التزمت التحرير المنطقة 
الكامل في األنماط الثالثة 

األولى للتجارة في الخدمات 
المصرفية 

عدد الدول التي تقدمت بالتزامات وفقا للنمط األول 
 (التجارة عبر الحدود)

الدول التي تقدمت بالتزامات وفقا للنمط الثاني 
 (االستهالك بالخارج)

 
 (التواجد التجاري)الدول التي تقدمت بالتزامات وفقا للنمط الثالث 

  
دول قامت بوضع القيود على تحرير كامل توجد بعض القيود تحرير كامل توجد بعض القيود تحرير كامل 

عدد موردي الخدمات 
المصرفية 

نسبة مشاركة 
األجانب في حقوق 

الملكية 

قيود أخرى 

غانا، كينيا، ماالوي، موزمبيق، إفريقيا 
سرياليون 

زامبيا،غانا، كينيا، 
ماالوي، موزمبيق، 
 سرياليون، تونس، 

زديبابوي 

زامبيا، غانا، كينيا، أصلوال، بينني، اجلابون، ادلغرب 
ماوي، موزمبيق، 
سرياليون، تونس، 

زديبابوي 

مصر،غانا،كينيا، بينني، اجلابون 
ليسوتوا، موزمبيق، 

سرياليون،نيجرييا، السنغال، 
جنوب افريقيا 

اصلوال، بينني، اجلابون، 
موريشيوش، تونس 

جامبيا، ادلغرب زديبابوي 

  

آسيا 
والباسفيك 

اندونيسا،بابيا، قطر، سولومون، ايلند،بابيا 
سولومون، ايلند، 

اإلمارات 

البحرين، ىونغ كونغ، الكويت، مايزيا 
اندونيسيا، الكويت، 

ماكو، بينني، اإلمارات 
الفيليبني، قطر،ايلند،  

ماكو،اإلمارات،ىونغ كونغ، قطر  بينني، سولومون، ايلند ماليزيا 
 

 

البحرين 
 

 
 

اذلند،اندونيسيا، 
كوريا،الكويت، 

ماليزيا، سنغافورة، 
الفلبني، تايالند 

  
مجهورية التشيك، رومانيا  شرق أوربا 

مجهورية سلوفاكيا، سلوفانيا 
 

التشيك ،رومانيا،  
سلوفاكيا، سلوفانيا 

بلغاريا، مجهورية التشيك، 
بولندا، رومانيا، سلوفاكيا 

اجملر، سلوفانيا 
 

 

 
 
 

 

 

اإلكوادور،جوانا جوانا،بنما،ىاييت أمريكا الالتينية 
ىاييت،بنما 

األرجنتني، باراغواي  
اإلكوادور،جوانا 

ىاييت،جامبيا،بنما 
 

األرجنتني، باراغواي  
كوستاريكا،جوانا، 

ىاييت،جاميكا،بنما، 
 

شيلي،كولومبيان،اإلكوادور،السلفا
دور، ، فنزويال، أوروجواي، 

ادلكسيك 
 

الربازيل، 
مجهورية دومينيكان 

  

Source/Matto,op-cite :p47
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أيضا أن أكثر من نصف دول آسيا التزمت بتحرير التجارة يف اخلدمات  (01)كما توضح بيانات اجلدول رقم 

، كما التزمت حوايل ثلث ىذه الدول بتحرير التجارة يف اخلدمات (التجارة عرب احلدود)ادلصرفية وفقا للنمط األول 

ادلصرفية وفقا للنمط الثاين من توريد اخلدمات ادلصرفية، إال أن درجة استعداد دول أمريكا الالتينية وشرق أوربا 

. لتحرير اخلدمات ادلصرفية وفقا للنمط األول والثاين لتوريد اخلدمات ادلصرفية كانت منخفضة جدا

،  (التواجد التجاري)وبالنسبة اللتزامات الدول النامية بتحرير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية وفقا للنمط الثالث 

يبلغ نصيبها من إمجايل الناتج احمللي إلمجايل الدول النامية األعضاء يف منظمة _  دولة نامية26صلد أن ىناك 

 قد التزمت بالتحرير الكامل للخدمات ادلصرفية وفقا للنمط الثالث كما ىو % 20التجارة العادلية أكثر من 

(. 01 )موضح يف اجلدول رقم

ووفقا للتوزيع اجلغرايف للدول النامية األعضاء، صلد أن دول آسيا كانت اجملموعة الوحيدة اليت كان مستوى التزامها 

وفقا للنمط األول والثاين من أمناط توريد - اليت تقدمت هبا لتحرير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية حتريرا كامال

أكرب بكثري من مستوى التزاماهتا اليت تقدمت هبا لتحرير اخلدمات ادلصرفية حتريرا كامال وفقا - اخلدمات ادلصرفية

 . (التواجد التجاري)للنمط الثالث 

ولقد جاءت رلموعة دول شرق أوروبا يف ادلقدمة من حيث نسبة عدد الدول األعضاء يف ادلنطقة ألهنا تقدمت 

بالتزامات بالتحرير الكامل للخدمات ادلصرفية وفقا للنط الثالث، حيث بلغ عدد الدول اليت تقدمت بالتزامات 

 من إمجايل % 79 دول بادلنطقة تستحوذ على 7للتحرير الكامل للخدمات ادلصرفية مخس دول من إمجايل 

الناتج احمللي للدول األعضاء يف ىذه ادلنطقة، وتأيت يف ادلرتبة الثانية من حيث درجة االنفتاح يف رلال حترير التجارة 

منطقة  (النمط الثالث)يف اخلدمات ادلصرفية من خالل السماح بالتواجد التجاري دلوردي اخلدمات ادلصرفية 

 من إمجايل الناتج إلمجايل الدول األعضاء %78دتثل حوايل _  دولة 18 دول من 10افريقيا، حيث تقدمت 
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، ومن (التواجد التجاري)بالتزامات التحرير الكامل للتجارة يف اخلدمات ادلصرفية وفقا للنمط الثالث  (بادلنطقة

الدول اليت تعترب أقل انفتاحا يف رلال حترير االستثمار األجنيب ادلباشر يف قطاع اخلدمات ادلصرفية جنني واجلابون، 

، واالعتماد Economicneed testوموريشيوش، وتونس، حيث دتسكت حبقها يف تطبيق اختبار احلاجة االقتصادية 

يف حالة السماح بدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق DiscretionaryProceduresعلى األساليب االجتهادية 

 ، وقامت % 60ادلصريف احمللي، كما قامت زديبابوي بوضع قيود على نسبة ملكية األجانب حبيث التزيد عن 

 على التواجد التجاري دلوردي اخلدمات ادلصرفية، ConditionReciprocityادلنافعادلغرب بتطبيق شرط تبادل 

على مسامهة األجانب يف حقوق ادللكية، وتعترب DiscretionaryLimitsباالضافة إىل بعض القيود االجتهادية 

جامبيا الدولة الوحيدة اليت مل تتقدم بأي التزامات يف رلال حترير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية وفقا للنمط الثالث 

 .(التواجد التجاري)

ومبقارنة مستوى حترير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية وفقا للنمط الثالث يف كل من دول أمريكا الالتينية ودول 

آلسيا والباسفيك، صلد أن عدد الدول النامية اليت التزمت بدخول موردي اخلدمات ادلصرفية األجانب للسوق 

ادلصريف احمللي يف دول أمريكا الالتينية بالتزامات لتحرير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية حتريرا كامال وفقا للنمط 

 ، % 20الثالث، وقد بلغت ادلسامهة النسبية ذلذه الدول من إمجايل الناتج احمللي للدول األعضاء داخل ادلنطقة 

 دول فقط ىي اليت تقدمت بالتزامات بإلغاء القيود على دخول موردي اخلدمات ادلصرفية 3يف حني أن ىناك 

 5، وقد بلغ نصيب ىذه الدول حوايل (وبابيا، وسولومون أيلند)للسوق الصريف احمللي يف منطقة آسيا، وىي 

. من إمجايل الناتج احمللي للدول األعضاء يف ىذه ادلنطقة%

وبتحليل مستوى القيود ادلفروضة على حترير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية وفقا للنمط الثالث يف كل من دول 

 دول يف منطقة أمريكا الالتينية تقوم بفرض قيود على موردي اخلدمات 9أمريكا الالتينية وآسيا، صلد أن ىناك 

تقوم بوضع القيود على نسبة مشاركة رأس ادلال األجنيب يف حقوق  (ادلكسيك)ادلصرفية، وتوجد دولة واحدة فقط 
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تقومان بفرض قيود  (الربازيل ومجهورية دومينيكان)ادللكية للقطاع ادلصريف احمللي، ىا باإلضافة إىل وجود دولتني مها 

على كل من نسبة مسامهة رأس ادلال األجنيب يف حقوق ادللكية، وعلى عدد موردي اخلدمات ادلصرفية األجانب، 

بينما يف منطقة آسيا صلد أن ىناك عشرة دول تقوم بفرض قيود على نفاذ موردي اخلدمات ادلصرفية األجانب، 

سواء يف شكل قيود على عدد موردي اخلدمات ادلصرفية األجانب، أو يف شكل قيود على نسبة مشاركة رأس 

تقوم بفرض قيود على نسبة  (البحرين)ادلال األجنيب يف النشاط ادلصريف، باإلضافة إىل وجود دولة واحدة فقط 

 دول تقوم بفرض قيود على عدد موردي اخلدمات ادلصرفية 4وىناك . مسامهة األجانب يف حقوق ادللكية

. (ىونغ كونغ، قطر، اإلمارات، وماكو)األجانب للسوق ادلصريف احمللي، ىي 

قيمة مؤشر حترير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية جملموعة من الدول النامية والدول  (03)ويوضح اجلدول رقم 

 كمتوسط صحيح Liberalization Indexادلتقدمة، حيث مت حساب قيمة مؤشر حترير التجارة يف اخلدمات ادلالية 

جملموعة من ادلؤشرات اليت تؤخذ من جداول التزامات الدول يف رلال اخلدمات ادلالية، واليت تعرب عن مدى رغبة 

ففي القطاع ادلصريف مثال، صلد أنو كلما . (1صفر،)الدولة يف حترير اخلدمات ادلالية، وتًتاوح قيمة ادلؤشر بني 

كلما دل ذلك على أن التزامات الدولة يف رلال اخلدمات ادلصرفية تسمح  (1)اقًتبت قيمة ادلؤشر من الرقم 

للمؤشر على (1)بدرجة كبرية من حترير اخلدمات ادلصرفية أمام موردي اخلدمات ادلصرفية األجانب، وتعرب القيمة 

أن الدولة التضع أي قيود يف جداول التزاماهتا على موردي اخلدمات ادلصرفية سواء يف رلال النفاذ لألسواق أو 

، والعكس صحيح، أي أنو كلما اقًتبت قيمة ادلؤشر من الصفر كلما دل ذلك على (حترير كامل)ادلعاملة الوطنية 

زيادة مستوى القيود اليت تضعها الدولة يف جداول التزاماهتا أمام موردي اخلدمات ادلصرفية األجانب، حيث أن 

. القيمة صفر للمؤشر تعين أن ىذه الدولة غري ملتزمة على اإلطالق بفتح أسواقها ادلصرفية أمام ادلنافسة األجنبية
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( 03)الجدول رقم                                                  

لمجموعة الدول النامية  (الخدمات المصرفية وخدمات التأمين المباشر)مؤشر تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية 
. وبعض الدول المتقدمة

التأمين المباشر القطاع المصرفي الدولة 
أنواع التأمني األخرى التأمني على احلياة اإلقراض قبول الودائع 

 0.58 0.6 0.58 0.65إفريقيا 
 0.24 0.36 0.19 0.21مصر 

- -  1 1مالوي 
 0.19 0.21 0.29 0.85ادلغرب 
 0.56 0.64 0.44 0.36تونس 

- -  0.81 0.79زديبابوي 
 0.46 0.46 0.43 0.37آسيا والباسفيك 

 1 1 0.63 0.58البحرين 
 0.59 0.67 0.80 0.46ىونغ كونغ 

 0.1صفر  0.19 0.21اذلند 
 0.48 0.43 0.19 0.21كوريا 

 0.29 0.21 0.24 0.24الفلبني 
 0.69 0.64 0.56 0.64تركيا 

 0.53 0.52 0.63 0.6شرق أوربا 

 0.66 0.64 0.56 0.64بلغاريا 

 0.31 0.35 0.45 0.48أمريكا الالتينية 

 0.13صفر  0.80 0.88األرجنتني 

 0.29 0.21 0.19 0.21الربازيل 

- -  1 1ىايييت 

 0.38 0.43 0.38 0.43ادلكسيك 

 0.697 0.71 0.74 0.79الدول ادلتقدمة 

 0.69 0.85 0.8 0.67اسًتاليا 

 0.69 0.64 0.61 0.67كندا 

EC 0.67 0.61 0.64 0.69 

 0.59 0.64 0.8 0.88أيسلند 

 0.88 0.85 0.8 0.88اليابان 

 0.69 0.85 0.8 0.88نيوزيلندا 

 0.69 0.64 0.8 0.88النرويج 
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 0.69 0.64 0.8 0.88سويسرا 

 0.69 0.64 0.61 0.67الواليات ادلتحدة 

Source/ Mattoo,op-cit,p : 42-43 

 

( 04)الجدول رقم 

 (قبول الودائع، اإلقراض)مؤشر تحرير الخدمات المصرفية وفقا لألقاليم المختلفة في الدول النامية 

متوسط مرجح سنوي متوسط بسيط اإلقليم 
القروض قبول الودائع القروض قبول الودائع  

 0.52 0.63 0.58 0.65إفريقيا 
 0.30 0.29 0.43 0.37آسيا 

 0.61 0.61 0.63 0.60شرق أوربا 
 0.35 0.39 0.45 0.48أمريكا الالتينية 
 0.65 0.71 0.74 0.79الدول ادلتقدمة 

 0.61 0.66 0.53 0.54الكل 
صلد أن متوسط قيمة مؤشر حترير اخلدمات ادلصرفية يف الدول النامية يعترب  (04)بالنظر إىل بيانات اجلدول رقم 

يف %0.5منخفضا نسبيا مقارنة بقيمة ادلؤشر يف الدول ادلتقدمة، حيث أن قيمة مؤشر حترير تزيد قليال عن 

 يف رلموعة الدول ادلتقدمة، % 0.75رلموعة الدول النامية بتقسيماهتا ادلختلفة، يف حني تزيد قيمة ادلؤشر عن 

ويف الوقت الذي دتثل فيو إفريقيا أعلى درجات التحرير ادلصريف يف رلال قبول الودائع، صلد أهنا تأيت يف ادلرتبة الثانية 

بعد دول شرق أوربا يف رلال حترير عمليات االقًتاض ادلصريف، كما أن متوسط حجم االلتزامات اليت تقدمت هبا 

. دول أمريكا الالتينية لتحرير اخلدمات ادلصرفية كانت أكرب من تلك اليت تقدمت هبا دول آسيا بوجو عام

: التطور في التزامات الدول النامية بعد بروتوكول الخدمات المالية: المطلب الثاني

 كان أقل 2012مستوى االلتزامات اليت تقدمت بو دول منطقة إفريقيا لتحرير اخلدمات ادلصرفية يف ادلتوسط عام 

ؤشر حترير م، حيث اخنفضت قيمة 2010من مستوى االلتزامات اليت تقدمت بو خالل فًتة االتفاق ادلؤقت عام 
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، ويرجع ذلك إىل 2012خالل  (0.536) إىل 2010خالل (0.588)اخلدمات ادلصرفية يف ىذه ادلنطقة من 

قيام بعض الدول األعضاء داخل ىذه ادلنطقة بسحب جزء من التزاماهتم اخلاصة بتحرير اخلدمات ادلصرفية، 

. بالرغم من أنو ىناك عددا من الدول اإلفريقية اليت قامت بالتحرير الكامل خلدماهتا ادلصرفية

بالرغم من ، (0.4)إىل  (0.39)ويف منطقة آسيا ارتفعت قيمة مؤشر حترير اخلدمات ادلصرفية ارتفاعا طفيفا من 

 0.2قيام بعض الدول بسحب جزء من التزاماهتا، شلا ترتب عليو اخنفاض قيمة احلد األدىن دلؤشر التحرير من 

خالل االتفاق ادلؤقت إىل صفر خالل فًتة االتفاق الدائم، وبالنسبة دلنطقة شرق أوربا، صلد أن قيمة مؤشر حترير 

شلا يعين حدوث حتسن يف مستوى التزامات دول  (0.56)إىل  (0.52)اخلدمات ادلصرفية قد ارتفعت من 

وبالنسبة .ادلنطقة فيما يتعلق بتحرير اخلدمات ادلصرفية، كما أنو مل حيدث تغري يف قيمة احلد األدىن دلؤشر التحرير

 بالرغم من قيام بعض 0.43 إىل 0.388ألمريكا الالتينية صلد أن مؤشر حترير اخلدمات ادلصرفية قد ارتفع من 

الدول بسحب جزء من التزاماهتا يف رلال حترير جتارة اخلدمات، حيث قابل ذلك قيام بعض الدول األخرى 

بتحسن مستوى التزاماهتا يف رلال حترير اخلدمات ادلصرفية، وأدى ذلك إىل حتسن قيمة مؤشر التحرير يف ادلنطقة 

. ككل يف ادلتوسط

كما يوضح اجلدول التايل توزيع الدول األعضاء حسب قيمة مؤشر حترير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية، فالبيانات 

توضح أن معظم الدول األعضاء يف منطقة آسيا ومنطقة أمريكا الالتينية قد التزمت بالتحرير اجلزئي للخدمات 

ادلصرفية، يف حني أن الدول األعضاء يف منطقة الدول متوسطة ومرتفعة الدخل مل تصل يف االتفاق النهائي والدائم 

إىل االلتزام بالتحرير الكامل لقطاعها ادلصريف، أما بالنسبة للدول األعضاء يف إفريقيا، كان ىناك تراجع يف مستوى 

 .االلتزامات اخلاصة بتحرير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية
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( 05)الجدول رقم 
توزيع األعضاء حسب قيمة مؤشر درجة تحرير التجارة في الخدمات المصرفية 

 قيمة مؤشر تحرير
 المنطقة

 
 
 
 

 
 2010عام 

 
 2012عام 

 
 صفر

 
0.5 

 
1 

 
صفر 

 
0.5 

 
1 

 8 7 3 10 3 1إفريقيا 

 6 12 1 5 9صفر آسيا 
 4 3صفر  4 2صفر شرق أوربا 

 8 11 2 4 9صفر أمريكا الالتينية 
الدول متوسطة 
ومرتفعة الدخل 

صفر  9صفر صفر  10صفر 

 26 42 62 33 23 1اإلمجايل 

Source : Ying Qian, 2003,op-cit,p : 06. 

 دولة 15، صلد أن ىناك (06)، كما ىو موضح باجلدول التايل رقم 2012ومبقارنة وضع الدول األعضاء منذ 

 9حققت تقدما ملحوظا يف مستوى التزاماهتا بتحرير جتارة اخلدمات ادلصرفية، يف الوقت الذي قامت فيو حوايل 

، وقد كان معظمهم 2010دول بتعديل التزاماهتا عن طريق سحب بعض االلتزامات األولية اليت تقدمت هبا يف 

ولقد كان معظم التحسن يف جداول االلتزامات اخلاصة بتحرير التجارة يف اخلدمات . ( دول4)من منطقة إفريقيا 

 (.دولتان)وشرق أوربا  ( دول5)من جانب دول آسيا 

 ( 06)الجدول رقم 

 وفقا للتوزيع 2012-2010مستوى التحسن في التزامات الدول النامية بتحرير الخدمات المصرفية فيما بين عام 

 اإلقليمي

 

 
اإلقليم 

التغير في قيمة مؤشر تحرير 
الخدمات المصرفية 

 
توزيع الدول األعضاء وفقا للتغير في قيمة مؤشر التحرير 
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موجب صفر سالب 

 3 7 4 0.03-إفريقيا 
 5 8 1 0.001آسيا 

 2 3 1 0.067شرق أوربا 
 1 11 1 0.031-أمريكا الالتينية 

الدول متوسطة ومرتفعة 
الدخل 

-0.014 2 1 4 

 15 30 9 0.009-اإلمجايل 

Source : Ying Qian, 2015,op-cit,p : 07. 

أثر تحرير التجارة في الخدمات المصرفية على دخول البنوك األجنبية للسوق المصرفي : المبحث الثاني

في الدول النامية 

ادلبحث إىل حتديد طرق دخول البنوك األجنبية للسوق ادلصريف احمللي وذلك من خالل حتديد         يهدف ىذا 

األشكال التنظيمية لدخول البنوك األجنبية للسوق احمللي، كما يتطرق إىل التطور يف تواجد البنوك األجنبية يف 

الدول النامية بعد االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات من خالل اإلشارة إىل نسبة تواجد البنوك األجنبية يف 

. السوق ادلصريف احمللي يف الدول النامية، باإلضافة إىل حتديد مصدر البنوك األجنبية اليت تعمل يف الدول النامية

طرق دخول البنوك األجنبية للسوق المصرفي المحلي في الدول النامية : المطلب األول

 يف إطار االتفاقية العامة للتجارة (FSTLN)كما سبق وأوضحنا فإن مفاوضات حترير التجارة يف اخلدمات ادلالية 

 هتدف إىل ختفيض أو إلغاء كل القيود ادلفروضة على قطاع اخلدمات ادلالية، وذلك من (GATS)يف اخلدمات 

خالل السماح دلوردي اخلدمات ادلالية األجانب بالدخول للسوق احمللي للدولة ادلضيفة ودتتعهم بنفس  ادلعاملة 

. الوطنية

: Banking Services Delivery modes طرق توريد الخدمات المصرفية -أوال
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: حددت االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أربع طرق لتوريد اخلدمات ادلصرفية

وتعين توريد اخلدمة ادلالية عرب احلدود من أرض دولة إىل : Cross-Border Tradeالتجارة عبر الحدود  -1

أرض دولة أخرى دون انتقال ادلورد أو ادلستهلك حيث يقوم ادلستخدمون احملليون بشراء اخلدمات من 

ادلؤسسات ادلالية األجنبية ادلتواجدة باخلارج مثل خدمات البنوك وشركات التأمني اليت تتم عرب وسائل 

 .االتصاالت أو الربيد االلكًتوين

ويتم ذلك عند انتقال مستهلك اخلدمة : ConsumptionAbroadاستهالك الخدمة في الخارج  -2

 .ادلصرفية بنفسو من دولتو إىل عارضي اخلدمات ادلالية يف دولة أخرى، واالنتفاع مبا لديهم من خدمات

 وفيو تقوم ادلؤسسات ادلالية األجنبية بإنشاء فروع أو :Commercial Présenceالتواجد التجاري   -3

وكاالت تابعة ذلا يف إقليم دولة أخرى، من خالل االستثمار األجنيب ادلباشر والقيام ببيع خدماهتا ادلالية 

 .إىل ادلستهلكني احملليني، كإقامة فرع لبنك أجنيب أو شركة تأمني أجنبية داخل الدولة ادلضيفة

 حيث يتم تقدًن اخلدمة ادلصرفية يف دولة معينة من :Presence Of Naturalتواجد األشخاص الطبيعين -4

خالل استرياد العمالة ادلصرفية من دولة أخرى، أي قيام عارضوا اخلدمات ادلالية األجانب باالنتقال إىل 

دول أخرى لعرض خدماهتم للمقيمني احملليني يف إقليم الدولة ادلضيفة، مثال على ذلك خدمات احملاسبني 

 .وخرباء التأمني وادلستشارين األجانب

أىم منطني يف التجارة الدولية يف اخلدمات ادلصرفية، اما " التواجد التجاري"و" التجارة عرب احلدود"ويعترب منطا 

باقي طرق توريد اخلدمات ادلصرفية فهي نادرة، بل أن التواجد التجاري الدائم يف أسواق الدول ادلضيفة ىو 

ويف . الشكل األكثر انتشارا يف رلال التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية بصفة عامة وادلصرفية بصفة خاصة

يف رلال الصناعة (FDI)ىذه احلالة يتم تقدًن اخلدمات ادلالية وادلصرفية عن طريق االستثمار األجنيب ادلباشر 

. ادلالية يف الدول األجنبية، وحيدث ذلك يف شكل إنشاء فروع أو وكاالت أو شركات تابعة أو مكاتب دتثيل
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 :  األشكال التنظيمية لدخول البنوك األجنبية للسوق المصرفي المحلي-ثانيا

OrganizationalFormOfForeign Bank Entry :

ىناك العديد من األشكال التنظيمية اليت يتم من خالذلا دخول البنوك األجنبية إىل السوق ادلصريف احمللي، 

: أمهها مايلي

 :Representative Officeمكاتب التمثيل  -1

وتتميز بكوهنا سهلة التأسيس، تقتصر وظيفتها يف ادلقام األول على األنشطة ادلصرفية االستثمارية 

وعمليات االئتمان التجارية، والدتتد إىل تلقي الودائع أو منح القروض، ويتميز ىذا الشكل بالقيام 

. بوظيفة دراسة السوق احمللي واقتناص فرص الرحبية

 :Agenciesوكاالت َ   -2

يعترب دخول البنوك األجنبية إىل السوق ادلصريف يف شكل وكاالت أكثر أشكال التواجد التجاري تكلفة، 

ويستطيع األجنيب منح القروض التجارية والصناعية، ولكنو اليستطيع منح القروض االستهالكية أو تلقي 

 .الودائع

 : Branches الفروع -3

يعترب التواجد التجاري يف السوق ادلصريف للدولة ادلضيفة من خالل إنشاء فروع ىو أكثر األشكال التنظيمية، و 

و تستطيع فروع البنوك األجنبية تقدًن تشكيلة أكرب من اخلدمات ادلصرفية . أمهها يف رلال جتارة اخلدمات ادلصرفية

كما أن الفروع األجنبية تعترب جزءا أساسيا من البنك األم يف دولة ادلنشأ، . مقارنة مبكاتب التمثيل و الوكاالت

خيضع لقوانينو و النظم الضريبية اخلاصة بو، و تضع سياستها بتكليف من البنك األم، و حيث أن ميزانية فروع 

. البنوك األجنبية تتبع البنك الرئيسي، فإن ذلك يشجعهم على اخلوض يف رلاالت أكرب من األنشطة ادلصرفية
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: (بنك تابع) تأسيس بنك مستقل-4

من أشكال تواجد البنوك األجنبية يف السوق ادلصريف احمللي صلد تأسيس كيانات مستقلة قانونا عن البنوك 

، و (حىت و إن مت تأسيسها برأمسال كامل للبنك األم)األصلية يطلق عليها البنوك التابعة، و ذلا رأمساذلا اخلاص هبا

 .ذلا حدود لالقًتاض يتماشى مع رأمساذلا، و ختضع إلشراف السلطات الرقابية احمللية

و ديكن أن يتم ذلك من خالل تأسيس بنك جديد أو من خالل القيام بعمليات استحواذ على بنوك قائمة 

بالفعل، و يتميز تأسيس بنك جديد بتاليف حتمل أعباء ديون رديئة قد تكون مًتاكمة من السابق كما أنو من 

اكتساب و تطبيق تكنولوجيا متطورة، إال أنو من جهة أخرى يصعب عليو – من خالل ىذا النمط - السري

التأقلم مع الظروف احمللية للسوق، كما أنو حيتاج إىل بدل اجلهد جلذب و اكتساب العمالء و يف ادلقابل فإن منط 

االستحواذ ديكن أن يقابلو مشكلة الديون الرديئة، و كذلك يصعب عليو استيعاب التكنولوجيا احلديثة بصورة 

 .متسارعة، إال أنو يعد على دراية كاملة بظروف السوق احمللي، كما أن لو مسعة جيدة جتذب ادلزيد من العمالء

و ديكن القول أن البنوك الدولية دتيل إىل دخول السوق ادلصريف احمللي للدول النامية من خالل فروع للبنك األم، 

حيث ديكنها ذلك من تقدًن أنواع متعددة من اخلدمات ادلالية، و يدعمها يف ذلك السمعة اجليدة للبنك األم و 

. اليت حتمي ىذه الفروع من التعثر

التطور في تواجد البنوك األجنبية في الدول النامية بعد االتفاقية العامة للتجارة في . المطلب الثاني

الخدمات 

لقد تزايد دخول البنوك األجنبية إىل السوق ادلصريف للدول النامية بشكل كبري خالل العقد ادلاضي نتيجة لتزايد 

 من %35تيار العودلة بكل جوانبو و تزايد التكامل ادلايل، حيث أصبحت البنوك األجنبية مسيطرة على حوايل 

إمجايل عدد البنوك يف القطاع ادلصريف للدول النامية، كما بلغت قيمة أصول البنوك األجنبية يف الدول النامية 

.  من قيمة إمجايل أصول البنوك يف الدول النامية%16.2 بليون دوالر بنسبة 944حوايل 
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و خيتلف تواجد البنوك األجنبية من منطقة إىل أخرى، فنجد أنو ارتبط يف القارة اإلفريقية باحلقبة االستعمارية، أما 

. يف شرق أوربا و أمريكا الالتينية فهو أمر ناتج عن إتباع برامج خصخصة البنوك احلكومية

:  نسبة تواجد البنوك األجنبية في السوق المصرفي المحلي في الدول النامية-أوال

يالحظ أن ىناك اختالف واضح بني الدول النامية نفسها فيما يتعلق مبستوى مسامهة البنوك األجنبية يف السوق 

 دولة نامية، 102يوضح نسبة ملكية البنوك األجنبية يف القطاع ادلصريف لعدد  (07)ادلصريف احمللي، فاجلدول رقم 

: و نستنتج منو اآليت

  ىناك عدد قليل جدا من الدول النامية اليت مازالت منغلقة أمام موردي اخلدمات ادلصرفية األجانب بينما

. الغالبية العظمى من الدول النامية قد فتحت أسواقها ادلصرفية أمام األجنبية لتزاول نشاطها ادلصريف

 كما %1كماتراوح النصيب النسيب للبنوك األجنبية من السوق ادلصريف بالدول النامية ما بني أقل من 

، حيث دتتلك البنوك األجنبية يف تلك الدولتني كافة األصول (مدغشقر و موزمبيق) يف %100بالصني و 

 .ادلصرفية

  نسبة عدد البنوك األجنبية إىل إمجايل عدد البنوك يف الدول النامية كمؤشر لنصيب البنوك األجنبية من السوق

ادلصريف احمللي، كانت بكثري من نسبة قيمة أصول البنوك األجنبية إىل إمجايل قيمة أصول البنوك يف الدول 

و ىو ما يعين أن معظم البنوك األجنبية .  دولة58النامية، و ذلك يف عدد كبري من الدول النامية يبلغ 

ادلوجودة يف الدول النامية ىي بنوك صغرية احلجم شلا جيعل أصوذلا إىل إمجايل أصول البنوك يف تلك الدول 

و بالرغم من أن ىذه الظاىرة موجودة يف كل الدول الشرق األوسط و مشال إفريقيا و جنوب . منخفضة

آسيا، إال أن الغالبية العظمى من دول إفريقيا جنوب الصحراء و شرق أوربا و أسيا كانت نسبة مسامهة 

 .البنوك األجنبية يف أصول القطاع ادلصريف أكرب من نسبة عدد البنوك األجنبية إىل إمجايل عدد البنوك
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و من خالل تتبع أصل البلد األم للبنوك األجنبية الموجودة في الدول النامية، يمكن تقسيم البنوك 

: األجنبية إلى مجموعتين

  رلموعة من الدول األجنبية اليت جاءت من الدول ادلتقدمة إىل الدول النامية، رغبة منها يف االستثمار

 North- Southيف رلال اخلدمات ادلصرفية، و يطلق على ىذه اجملموعة من البنوك األجنبية 

ForeignBankingأي رلموعة البنوك اليت جاءت من دول الشمال لتستثمر يف دول اجلنوب ،. 

  من إمجايل عدد البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية دتتلكها دول نامية أخرى يف حني أن %27حوايل 

 دتتلكها الدول ادلتقدمة، و قد وصل عدد الدول النامية اليت قامت باالستثمار %73النسبة الباقية و اليت تبلغ 

 من قيمة أصول البنوك األجنبية ادلوجودة %5 دولة دتتلك حوايل 48يف القطاع ادلصريف بدول نامية أخرى إىل 

و تنتمي الغالبية الكربى من ىذه الدول إىل رلموعة الدول النامية . يف الدول النامية، و ىي نسبة ليست كبرية

و تشمل رلموعة الدول النامية منخفضة الدول اليت تقوم باالستثمار يف . ( دولة41)متوسطة و مرتفعة الدخل

بنني، اذلند، كينيا، و نيكارجوا، نيجرييا،  ) دول7رلال اخلدمات ادلصرفية يف الدول النامية األخرى،  و عددىا 

 .(باكستان، توجو

و باستثناء بنما صلد أن أكرب ادلستثمرين يف رلال اخلدمات ادلصرفية من الدول النامية يف باقي الدول النامية 

 .(جنوب إفريقيا، ماليزيا، اجملر)األخرى ىي دول

  االستثمار الذي يقوم بو البنوك األجنبية من الدول النامية يف القطاع ادلصريف للدول النامية و باربودا، و

بوروندي، و اجملر، األردن، مقدونيا، موريتانيا، ادلكسيك، ادلغرب، باكستان، بولندا، سبرييا، سيشيلس، 

صلد أنو ليست كل البنوك األجنبية ادلوجودة فيها شللوكة لدول نامية  (تايالند، توجو، ترينداد و توباجو، تركيا

صلد أن  (بنني، كوستاريكا، ناميبيا، نيكارجوا، مجهورية كريجيز، أذربيجان )بينما يف دول أخرى مثل. أخرى

البنوك األجنبية ادلوجودة يف ىذه الدول دتتلكها رلموعة بنوك من الدول النامية األخرى فقط، و ال توجد أية 
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-  دولة نامية102من ضمن -  دولة نامية74كما صلد أن حوايل . مسامهة من جانب بنوك الدول ادلتقدمة

 .دتتلك كل دولة فيها على األقل بنكا أجنبيا واحدا يف دول نامية أخرى

: و اجلدول التايل يوضح نسبة تواجد البنوك األجنبية يف السوق ادلصريف احمللي للدول النامية

( 07)جدول رقم 

. نسبة تواجد البنوك األجنبية في السوق المصرفي المحلي في الدول النامية

 
الدولة 

أصول البنوك األجنبية 
إلى إجمالي أصول 
البنوك في الدول 

النامية 

عدد البنوك األجنبية 
إلى إجمالي عدد 
البنوك في الدول 

النامية 

أصول البنوك األجنبية 
لدول الجنوب إلى 

إجمالي أصول البنوك 
األجنبية في الدول النامية 

عدد البنوك األجنبية 
لدول الجنوب إلى 

إجمالي عدد البنوك 
األجنبية في الدول 

النامية 

إجمالي عدد 
البنوك األجنبية 

في الدول النامية 

 7 0.29 0.13 0.7 0.91ألبانيا 
 4صفر صفر  0.4 0.21الجزائر 
 5 0.4 0.06 0.71 0.58أنجوال 

 1صفر صفر  0.17 0.03أنطاكيا و باربودا 
 23 0.17 0.02 0.32 0.4األرجنتين 

 3 0.33 0.1 0.27 0.33أرمينيا 
 1 1 1 0.09 0.02ازيربيجيان 
صفر - - صفر صفر بنجالديش 
 3 0.67 0.09 075 0.98باربادوس 

Belarus 0.3 0.4 0.26 0.5 6 
 4 1 1 0.57 0.72بينين 

 7 0.57 0.43 0.54 0.38بوليفيا 
 10 0.3 0.24 0.45 0.74البوسنة 
 3 0.33 0.23 0.5 0.68بتسوانا 
 5 0.2 0.04 0.1صفر الصين 

 7 0.14 0.06 0.29 0.18كولومبيا 
 3 0.33 0.14 0.6 0.66الكونغو الديمقراطية 

 2 1 1 0.04 0.08كوستاريكا 
 6 0.33 0.17 0.55 0.81كوتديفوار 

 10 0.1 0.04 0.26 0.89كرواتيا 
صفر - - صفر صفر كوبا 

 16 0.06صفر  0.67 0.89التشيك 
 4 0.17 0.35 0.23 0.07الدومينيكان 

 5 0.2 0.17 0.25 0.07إكوادور 
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 7 0.29 0.11 0.23 0.08مصر 
 7 0.43 0.89 0.58 0.73السلفادور 

 5 0.2 0.01 0.83 0.995أسيتونا 
صفر - - صفر صفر إثيوبيا 

 3 0.33 0.31 0.43 0.5جورجيا 
 7 0.29 0.04 0.44 0.59غانا 

صفر - - صفر صفر هايتي 
 5 0.8 0.93 0.33 0.26هندوراس 

 21صفر صفر  0.91 0.94المجر 
 7 0.14 0.25 0.1 0.02الهند 

 20 0.15 0.25 0.38 0.11اندونيسيا 
صفر - - صفر صفر إيران 

 4 0.75 0.31 0.44 0.54جاميكا 
 2صفر صفر  0.2 0.1األردن 

 5 0.2صفر  0.24 0.27كازاخستان 
 10 0.6 0.16 0.25 0.42كينيا 
 16 0.5 0.19 0.31 0.12لبنان 
صفر - - صفر صفر ليبيا 

 13 0.15 0.01 0.34 17ماليزيا 
 24صفر صفر  0.6 0.68المكسيك 

 5صفر صفر  0.42 0.17المغرب 
 10 0.3 0.34 0.14 0.08نيجيريا 
صفر - - صفر صفر عمان 
 17 0.12 0.03 0.63 0.51رومانيا 
 28 0.21 0.05 0.15 0.15روسيا 
 3 0.33 0.12 0.5 0.67رواندا 

 6 0.33 0.09 0.6 0.58السنغال 
 7 0.29 0.21 0.47 0.27تونس 
 8صفر صفر  0.21 0.14تركيا 

 7.74 0.34 0.25 0.39 0.4المتوسط 

        Source : N. Van HorenForeignbanking in developing countries ;orig in 

matters,EmergingMarketsReview, vol.8, 2012, pp :84-86. 

     تشري البيانات إىل أن ادلسامهة النسبية لألصول اليت دتتلكها بنوك الدول النامية يف إمجايل أصول البنوك 

 من إمجايل عدد الدول %76األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية األخرى تعترب منخفضة نسبيا، و ذلك يف حوايل 

النامية، شلا يعين أن احلجم النسيب للبنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية و اليت منشؤىا األصلي دول نامية 
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فالبنوك األجنبية . أخرى تعترب أقل من حجم البنوك األجنبية اليت منشؤىا األصلي دول متقدمة مرتفعة الدخل

 مليون 361ادلوجودة يف الدول النامية، و دتتلكها بنوك لدول متقدمة يبلغ حجم أصول البنك الواحد منها حوايل 

دوالر يف ادلتوسط، يف الوقت الذي يصل فيو متوسط حجم البنك األجنيب ادلوجود يف الدول النامية، و دتتلكو 

 مليون دوالر، أي أن متوسط حجم البنك األجنيب الذي منشؤه دولة متقدمة 92بنوك لدول نامية أخرى حوايل 

.  أمثال متوسط حجم البنك األجنيب الذي منشؤه دولة نامية أخرى4يبلغ حوايل 

     و بالرغم من أن البيانات توضح لنا أن ىناك مسامهة من الدول النامية يف أصول البنوك األجنبية ادلوجود يف 

الدول النامية األخرى، إال أن ىذه الصورة جيب أن تؤخذ بشيء من التحفظ، حيث أن الدول ادلتقدمة تسيطر 

 من إمجايل قيمة أصول البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية، باإلضافة إىل أن البنوك %95على حوايل 

 من إمجايل أصول القطاع ادلصريف، و ىو ما يعين أن نسبة األصول %16األجنبية يف الدول النامية تساىم حبوايل 

 South-South Bank Ownershipاليت دتلكها الدول النامية من إمجايل األصول ادلوجود يف الدول النامية األخرى 

 . %1يبلغ أقل من 

 نسبة مساهمة البنوك األجنبية في القطاع المصرفي للدول النامية وفقا لمستوى الدخل ووفقا -ثانيا

: لألقاليم المختلفة

مت تقسيم الدول النامية إىل رلموعات وفقا دلستوى الدخل، و كذلك على  (08)وفقا لبيانات اجلدول رقم 

أساس اإلقليم الذي تنتمي إليو، و ذلك لتحديد درجة مسامهة البنوك األجنبية يف القطاع ادلصريف لكل رلموعة من 

اجملموعات اليت مت حتديدىا، و عند حساب قيمة مسامهة البنوك األجنبية يف القطاع ادلصريف للدول النامية، مت 

: االعتماد على أسلوبني

:  Country-BasedShare التقييم على أساس كل دولة بصورة منفردة -األسلوب األول
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حيث يتم وفقا ذلذا األسلوب حساب نسبة مسامهة البنوك األجنبية يف القطاع ادلصريف لكل دولة من دول 

. اجملموعة الدخلية أو اإلقليم، مث يتم احلصول على متوسط بسيط لدول اجملموعة أو اإلقليم ككل

: Grouped-BasedShare التقييم على أساس المجموعة ككل -األسلوب الثاني

حيث يتم وفقا ذلذا األسلوب حساب نسبة مسامهة البنوك األجنبية يف القطاع ادلصريف للمجموعة         أو 

اإلقليم ككل، من خالل قسمة أصول البنوك األجنبية يف اجملموعة ككل على قيمة أصول القطاع ادلصريف 

. للمجموعة أو اإلقليم ككل

و مبقارنة درجة مسامهة البنوك األجنبية يف السوق ادلصريف احمللي للدول النامية داخل اجملموعات الدخلية 

سواء كنسبة - ادلختلفة، صلد أن أعلى درجة مسامهة من جانب البنوك األجنبية يف القطاع ادلصريف الدول النامية

كما . كانت رلموعة الدول النامية مرتفعة الدخل- من قيمة إمجايل أصول البنوك أو كنسبة من إمجايل عدد البنوك

أن ىذه الصورة مل تكن سلتلفة كثريا عن رلموعات الدول النامية فيما يتعلق مبستوى ادلسامهة األجنبية يف القطاع 

ادلصريف احمللي، إىل قدرة اجملموعات الدخلية ادلختلفة من الدول النامية على اجتذاب االستثمار األجنيب ادلباشر 

(FDI) فالدول النامية مرتفعة الدخل قد تكون األكثر جاذبية للمستثمر . يف القطاع ادلصريف وفقا ألسباب سلتلفة

األجنيب الذي يسعى إىل دخول أسواق مصرفية جديدة و يتطلع إىل دول ذات مؤسسات مالية أكثر تطورا نسبيا، 

يف رلال  (FDI)يف حني أن الدول النامية منخفضة الدخل حتصل على قدر أقل من االستثمار األجنيب ادلباشر

اخلدمات ادلصرفية نتيجة لروابط استعمارية تارخيية، كما أن الدول منفضة الدخل تعترب يف بعض األحيان أكثر 

نتيجة ادلنافسة الشديدة اليت تواجهها ىذه البنوك من - اليت مصدرىا دول نامية أخرى- جاذبية للبنوك األجنبية

. بنوك الدول الصناعية ادلتقدمة اليت تعمل يف السوق ادلصريف للدول النامية مرتفعة الدخل
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 (08)جدول رقم 

. نسبة مساهمة البنوك األجنبية في القطاع المصرفي للدول النامية وفقا لمستوى الدخل ووفقا لألقاليم المختلفة

التقييم على أساس المجموعة ككل التقييم على أساس الدولة منفردة الدول 
إجمالي عدد  

الدول النامية 
إجمالي عدد 

البنوك األجنبية 
في الدول النامية 

نسبة أصول البنوك 
األجنبية إلى إجمالي 
قيمة أصول البنوك 
في الدول النامية 

نسبة عدد البنوك 
األجنبية إلى إجمالي 

عدد البنوك في 
الدول النامية 

نسبة أصول البنوك 
األجنبية التي منشؤها 

دول نامية إلى 
إجمالي قيمة أصول 
البنوك األجنبية في 

. الدول النامية

نسبة عدد البنوك 
األجنبية التي منشؤها 

دول نامية إلى 
إجمالي عدد لبنوك 
األجنبية في الدول 

. النامية

نسبة أصول البنوك 
األجنبية إلى إجمالي 
قيمة أصول البنوك 

. في الدول النامية

نسبة عدد البنوك 
األجنبية إلى إجمالي 

عدد البنوك في 
. الدول النامية

نسبة أصول البنوك 
األجنبية التي منشؤها 

دول نامية إلى 
إجمالي قيمة أصول 
البنوك األجنبية في 

. الدول النامية

نسبة عدد البنوك 
األجنبية التي منشؤها 

دول نامية إلى 
إجمالي عدد البنوك 
األجنبية في الدول 

. النامية
التصنيف وفقا لمستوى الدخل 

 0.47 0.27 0.28 0.06 0.46 0.35 0.37 0.41 144 37الدول المنخفضة الدخل 
 0.22 0.09 0.36 0.06 0.31 0.25 0.38 0.35 288 37الدول متوسطة الدخل 

 
 0.22 0.03 0.38 0.37 0.24 0.12 0.44 0.47 350 28الدول مرتفعة الدخل 

التصنيف وفقا لألقاليم 
 0.20 0.06 0.25 0.02 0.30 0.27 0.24 0.13 55 8شرق آسيا و الباسيفيك 

 0.15 0.02 0.38 0.47 0.25 0.16 0.47 0.55 262 25شرق أوربا ووسط آسيا 
 0.27 0.05 0.43 0.41 0.37 0.29 0.40 0.37 265 23أمريكا الالتينية و الكاريبي 

 0.29 0.09 0.26 0.11 0.18 0.09 0.20 0.10 41 10الشرق األوسط و شمال إفريقيا 
 0.18 0.20 0.07 0.03 0.21 0.17 0.06 0.04 11 5جنوب آسيا 

 0.49 0.17 0.38 0.14 0.45 0.33 0.47 0.55 148 31إفريقيا جنوب الصحراء 
 0.27 0.05 0.35 0.16 0.34 0.25 0.39 0.4 278 102كل الدول 

 

Source : N. Van Horen,2012 , op-cit, p :88 
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من جانب بعض الدول النامية يف القطاع ادلصريف  (FDI)و من خالل مالحظة نسبة االستثمار األجنيب ادلباشر 

 من % 35، صلد أن ىذه النسبة وصلت يف الدول النامية منخفضة الدخل إىل South-Southلدول نامية أخرى 

يف حني كان .  من إمجايل عدد البنوك األجنبية%46إمجايل قيمة أصول البنوك األجنبية يف ىذه اجملموعة، و 

أما يف الدول النامية .  على التوايل يف رلموعة الدول النامية متوسطة الدخل%31 ، %25متوسط ىذه النسب 

 و ىذا مؤشر على أن معظم استثمارات ، على التوايل%24 ، %12مرتفعة الدخل وصلت ىذه النسب إىل 

الدول النامية ادلوجهة إىل القطاع ادلصريف للدول النامية األخرى كانت يف معظمها تتجو إىل دول النامية منخفضة 

. الدخل

و بتحليل مستوى ادلسامهة األجنبية يف القطاع ادلصريف للدول النامية وفقا لإلقليم الذي تنتمي إليو صلد أن 

نسبة مسامهة البنوك األجنبية يف القطاع ادلصريف وصلت أقصاىا يف مناطق شرق أوربا ووسط آسيا و إفريقيا و 

، مث جاءت يف ادلرتبة الثانية بعد ذلك %47جنوب الصحراء، حيث بلغت نسبة ادلسامهة يف إمجايل عدد البنوك 

 و يأيت يف ادلرتبة الثالثة كل من منطقة شرق 40منطقة أمريكا الالتينية حيث بلغت نسبة البنوك األجنبية فيها 

، و قد بلغت نسبة عدد البنوك اليت دتتلكها البنوك األجنبية إىل إمجايل بنوك %24آسيا و الباسيفيك بنسبة 

،  و جاءت أقل نسبة ملكية من جانب %20القطاع ادلصريف يف منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا حوايل 

. %6البنوك األجنبية يف إمجايل عدد البنوك يف منطقة جنوب آسيا حيث بلغت 

أن أعلى نسبة دللكية الدول النامية يف البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول  (09)و توضح بيانات اجلدول رقم 

النامية األخرى كانت يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغت نسبة األصول اليت دتتلكها الدول النامية إىل 

، كما بلغت نسبة عدد البنوك %33إمجايل أصول البنوك األجنبية ادلوجودة داخل ىذه ادلنطقة من الدول النامية 

، بينما شهدت منطقة الشرق %45اليت دتتلكها دول نامية إىل إمجايل عدد البنوك األجنبية يف ىذه ادلنطقة 

األوسط و مشال إفريقيا أقل نسبة ملكية من جانب بنو الدول النامية األخرى للبنوك األجنبية ادلوجودة يف ىذه 
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ادلنطقة، حيث بلغت نسبة األصول اليت دتتلكها الدول النامية األخرى من إمجايل أصول البنوك ادلوجودة يف ىذه 

 بالنسبة إلمجايل عدد البنوك األجنبية، و ىذا يعين أن ىناك ارتباط عكسي بني %18 فقط، و %9ادلنطقة 

. مستوى الدخل و مستوى ملكية بنوك الدول النامية للبنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية األخرى

و عند مقارنة نسبة مسامهة بنوك الدول النامية يف إمجايل البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية األخرى 

، (على أساس كل دولة بصورة منفردة)وفقا لطريقة حساهبا على أساس ادلتوسط البسيط لنسب الدول منفردة 

ووفقا لطريقة حساهبا على أساس اجملموعة ككل، صلد أن ىناك بعض االختالفات بني الطريقتني، فعلى سبيل 

: ادلثال

داخل رلموعة الدول النامية منخفضة الدخل، صلد أن نسبة أصول البنوك األجنبية إىل إمجايل أصول القطاع 

وفقا لطريقة متوسط نسب الدول منفردة داخل ىذه الفئة، يف حني أن %41ادلصريف داخل ىذه الفئة قد بلغت 

 فقط إذا مت حساهبا وفقا لطريقة دول اجملموعة ككل و ديكن تفسري ذلك بأن كرب حجم %6ىذه النسبة بلغت 

القطاع ادلصريف يف بعض الدول النامية، مثل اذلند مقارنة بباقي الدول النامية داخل ىذه اجملموعة، باإلضافة إىل 

اخنفاض درجة مسامهة البنوك األجنبية يف القطاع ادلصريف للهند، جيعل نسبة ملكية اجملموعة ككل يف النهاية 

و تظهر نفس االختالفات يف رلموعة الدول النامية متوسطة الدخل، و ذلك نتيجة لضخامة حجم . منخفضة

. القطاع ادلصريف يف الصني و اخنفاض درجة ادلسامهة األجنبية فيو

 وفقا South-South Shareو مبقارنة ملكية بنوك الدول النامية للبنوك األجنبية ادلوجودة يف دول نامية أخرى 

لطريقة القياس القائمة على أساس متوسط نصيب الدول ادلنظمة للمجموعة، و لطريقة القياس القائمة على أساس 

اجملموعة ككل، صلد أن النسبة اليت دتلكها الدول النامية من البنوك األجنبية ادلوجودة يف دول نامية أخرى كانت 

و ىو ما يعكس ظاىرة . أكرب وفقا لطريقة القياس القائمة على أساس متوسط نصيب الدول ادلنظمة للمجموعة

أن معظم البنوك األجنبية اليت دتتلكها الدول النامية تعمل بشكل أساسي يف أسواق مصرفية صغرية احلجم، شلا 
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جيعل نسبة مسامهة البنوك اليت دتلكها الدول النامية من إمجايل البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية األخرى 

و ىذا يؤكد على أن األسواق ادلصرفية كبرية احلجم . كبرية، إذا مت أخذىا كمتوسط لقيم كل دولة بصورة مستقلة

تعترب أكثر جاذبية للبنوك األجنبية اليت دتلكها دول متقدمة، بينما األسواق ادلصرفية صغرية احلجم ىي األكثر 

جاذبية للبنوك األجنبية اليت دتتلكها دول متقدمة، بينما األسواق ادلصرفية صغرية احلجم ىي األكثر جاذبية للبنوك 

.  األجنبية اليت دتتلكها الدول األخرى

:  تحليل مصدر ملكية البنوك األجنبية في كل إقليم من أقاليم الدول النامية المضيفة-ثالثا

يوضح اجلدول ادلوايل حتليل مصدر ملكية البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية، و احلجم النسيب لكل 
مصدر من إمجايل قيمة أصول البنوك األجنبية من كل إقليم من أقاليم الدول النامية، لتحديد ما إذا كان 

من جانب البنوك األجنبية اليت مصدرىا الدول النامية يتصف بالًتكيز أم ال،  (FDI)االستثمار األجنيب ادلباشر 
 South-Southو من بيانات اجلدول يتضح أن معظم البنوك األجنبية اليت تأيت من دول نامية إىل دول نامية أخرى 

ForeignBankingفعلى . كانت تتم داخل نفس اإلقليم، و ذلك بالنسبة لكل األقاليم فيما عدا إقليم جنوب آسيا
 من قيمة االستثمار يف رلال اخلدمات %6سبيل ادلثال يف إقليم شرق آسيا و الباسيفيك، صلد أن أكثر من 

ادلصرفية داخل ىذا اإلقليم كانت من بنوك لدول نامية أخرى جاءت بالكامل من داخل نفس اإلقليم، بينما باقي 
و يرجع تركز معظم استثمارات بنوك . أصول البنوك األجنبية يف ىذا اإلقليم جاءت من بنوك دتلكها دول متقدمة

الدول النامية يف الدول النامية األخرى اليت تنتمي إىل نفس اإلقليم إىل التقارب اجلغرايف بني ىذه الدول داخل 
نفس اإلقليم، و الذي يعين وجود تقارب يف العادات و التقاليد و عامل اللغة و الثقافة، و ىو ما يسهل مهمة 
قيام بعض البنوك من الدول النامية باالستثمار يف القطاع ادلصريف لبعض الدول النامية األخرى اليت تقع داخل 

.  نفس اإلقليم
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( 09)الجدول رقم 

. تحليل مصدر ملكية البنوك األجنبية في كل إقليم من أقاليم الدول النامية المضيفة

 
مصدر الملكية 

 
اإلقليم المضيف 

Host Region 
شرق آسيا          

و الباسيفيك 
أمريكا الالتينية         شرق أوربا ووسط آسيا 

و الكاريبي 
الشرق األوسط          

و شمال إفريقيا 
إجمالي الدول المتقدمة إفريقيا جنوب الصحراء جنوب آسيا 

شرق آسيا             و 
الباسيفيك 

6.39%  - - - - -%93.54 %100 

 100% 98.11% 0.03%-  0.01%-  1.84%- شرق أوربا ووسط آسيا 
أمريكا الالتينية       و 

الكاريبي 
 - -%4.78  - - -%95.26 %100 

الشرق األوسط         
و شمال إفريقيا 

 - - -%8.91  - -%91.19 %100 

- جنوب آسيا 
 

 - - -%0.7 %19.51 %79.83 %100 

 100% 83.54% 14.12% 2% 0.29% 0.02% 0.03% 0.07%إفريقيا جنوب الصحراء 

 
Source : N. Van Horen,2012, op-cit, p : 89. 
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  اآلثار المتوقعة لتحرير تجارة الخدمات المالية المصرفية علىالمنظومة المصرفية الجزائرية:المبحث الثالث

اتفاقية حترير جتارة اخلدمات ادلالية و ادلصرفية يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة، ستكون ذلا آثارا بارزة على إن 

النظام ادلصريف اجلزائري، بل تعترب إحدى التحديات اليت يواجهها، األمر الذي يستوجب مواجهة ىذه التحديات 

من خالل تعظيم ادلكاسب اليت تتيحها االتفاقية و التقليل من االنعكاسات السلبية و تداعياهتا على نظامنا 

. ادلصريف

 اآلثار اإليجابية المتوقعة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على النظام :األول المطلب

المصرفي   

انطالقا من واقع و طبيعة ىيكل النظام ادلصريف اجلزائري ختتلف التوقعات حول انعكاسات اتفاقية حترير جتارة 

 :اخلدمات ادلالية و ادلصرفية على اجلهاز ادلصريف اجلزائري يف جوانبها من خالل النقاط التالية

  إن فتح اجملال للمنافسة بني البنوك الوطنية و البنوك األجنبية يؤدي إىل حتفيز البنوك الوطنية على تطوير

 .خدماهتا للمحافظة على حصتها يف السوق

  اإلسراع يف جتسيد اإلصالحات ادلصرفية الواردة يف قانون النقد و القرض دتاشيا مع التطورات العادلية و زلاولة

 .الوصول إىل ادلستويات العادلية

  سوف يرتبط دخول ادلؤسسات ادلالية األجنبية إىل األسواق احمللية بنقل التكنولوجيا ادلصرفية بنا يؤدي إىل

 .تطوير األساليب و ادلمارسات ادلصرفية و يتواكب مع أحدث التقنيات احلديثة على الصعيد العادلي

 إن ادلنافسة تدفع بالبنوك الوطنية إىل حتسني نظم اإلدارة و زيادة كفاءة تقدًن اخلدمات ادلصرفية. 

  يؤدي حترير اخلدمات ادلالية و ادلصرفية إىل حتسني ادلناخ الذي تعمل فيو البنوك اجلزائرية و تطوير النظم

اإلشرافية و الرقابية و حتقيق متطلبات كفاية رأس ادلال و دعم األساليب الرقابية يف ضوء االحتكاك و 

 .التواجد األجنيب، و ىو أمر من شأنو زيادة قدرة البنوك الوطنية على مواجهة العودلة ادلالية
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 ديكن أن يؤدي حترير التجارة يف اخلدمات ادلصرفية إىل جعل ىذا القطاع أكثر كفاءة و تنافسية. 

  يؤدي حترير اخلدمات ادلصرفية إىل إتاحة الفرصة أمام البنوك اجلزائرية للتعرف على أفضل األساليب اإلدارية و

احملاسبية، و ذلك من خالل اخلربة اليت تتمتع هبا العمالة ادلصرفية األجنبية مبا يساعد على إعداد كوادر وطنية 

 .على مستوى عال من الكفاءة ادلصرفية

  سوف اتفاق حترير اخلدمات ادلالية و ادلصرفية بتوسيع السوق ادلايل و ادلصريف و يدفع البنوك اجلزائرية للقيام

باألعمال الصريفة الشاملة، و تقدًن اخلدمات ادلالية و االستثمارية باإلضافة إىل ما سوف حتملو تيارات 

 .التحرير و االنفتاح على العامل اخلارجي من أنواع االبتكارات ادلالية اليت مل تكن موجودة على الساحة احمللية

  إن حترير اخلدمات ادلصرفية يؤدي إىل التحكم أكثر يف التكاليف و ختفيضها و حتسني مستوى جودة

 .اخلدمات ادلصرفية و تطويرىا باستمرار

  كما أن حترير اخلدمات ادلصرفية يؤدي إىل رفع مستوى إدارة ادلخاطر بالبنوك اجلزائرية و اختيار أفضل و أصلع

 .الوسائل و أنسبها لعالج األزمات ادلصرفية و ادلالية

اآلثار السلبية المتوقعة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على النظام :المطلب الثاني

المصرفي  

:   تتمثل ىذه اآلثار فيما يلي

  أن ادلنافسة بني البنوك الوطنية و األجنبية ستكون يف صاحل البنوك األجنبية نظرا دلا تتمتع بو ىذه األخرية

 .من خربة فنية و عمالة مؤىلة و تنوع خدماهتا، باإلضافة إىل استخدامها للتكنولوجيا ادلصرفية

  إن الواقع يشري إىل أن البنوك اجلزائرية غري مهيأة دلواجهة ادلنافسة نظرا لضآلة رؤوس أمواذلا و زلدودية و

 .صغر أحجامها، و تواضع خدماهتا، بادلقارنة مع البنوك اخلاصة و األجنبية ادلنافسة
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  أن حترير جتارة اخلدمات ادلالية و ادلصرفية مبا ديكنو من إتاحة الفرصة للبنوك األجنبية من تقدًن خدماهتا

ادلتطورة يف السوق احمللية يؤدي إىل خسائر تنشأ من تأثري سياسات البنوك األجنبية على السياسة 

 .االقتصادية العامة للبلد

  أن حترير اخلدمات ادلالية و ادلصرفية قد يؤدي إىل إضعاف سلطات البنك ادلركزي اجلزائري يف توجيو

 .السياسة النقدية وضبط النشاط ادلصريف

  أن البنوك األجنبية اليت تتواجد يف السوق ادلصرفية اجلزائرية ختدم فقط القطاعات ادلرحبة و خاصة قطاع

 .التجارة اخلارجية، األمر الذي ال خيدم التنمية االقتصادية مبختلف أبعادىا

 يؤدي فتح السوق ادلصرفية اجلزائرية إىل تضخيم البنية و سوء توزيعها اجلغرايف. 

  تفضل البنوك األجنبية دتويل ادلشروعات الضخمة ذات الكثافة التكنولوجية العالية، ألهنا ذات عائد

مرتفع و ال دتيل إىل دتويل ادلشروعات الصغرية ذات العمالة الكثرية، و من ىنا ترتفع نسبة البطالة يف 

 .اجملتمع اجلزائري

  ضعف قدرة البنوك احمللية يف فتح بنوك ذلا يف اخلارج شلا يقلل من االستفادة ادلتبادلة من حترير التجارة يف

.   اخلدمات، و قد يأيت التكامل ادلصريف العريب كأحد احللول
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: خالصة الفصل

لقد شهدت السنوات األخرية يف ظل العودلة ادلصرفية، زيادة كبرية يف مشاركة البنوك األجنبية بالدول 

النامية، و ذلك هبدف خدمة العمالء باخلارج أو البحث عن فرص جديدة للربح، حيث تتحكم الروابط ادلؤسسية 

و الثقافية و االقتصادية بني الدول األم و الدولة ادلضيفة يف عملية دخول البنوك األجنبية إىل األسواق احمللية 

. ادلختلفة

كما تستند البنوك األجنبية على عدة مؤشرات للدخول إىل األسواق ادلصرفية احمللية، منها ادلؤشر 

ادلصريف، مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل و مؤشر حقوق ادللكية، حيث تؤثر مسامهة البنوك األجنبية يف الدول النامية 

. على الكفاءة و ادلنافسة، االستقرار ادلصريف، و كذا سياسات منح االئتمان

وكان يهدف ىذا الفصل إىل حتليل أثر حترير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلصرفية على دخول البنوك األجنبية 

 .إىل السوق ادلصريف للدول النامية

و تتمثل األشكال التنظيمية اليت يتم من خالذلا دخول البنوك األجنبية للسوق ادلصريف احمللي يف مكاتب 

التمثيل، و الوكاالت، الفروع و البنوك التابعة، و خيتلف سبب تواجد البنوك األجنبية من منطقة إىل أخرى، حيث 

ارتبط تواجد البنوك األجنبية يف القارة اإلفريقية باحلقبة االستعمارية، أما يف دول شرق أوربا و أمريكا الالتينية فهو 

 .   ناتج عن إتباع برامج شاملة خلصخصة البنوك احمللية
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  العامةالخاتمة

شهدت البيئة العادلية العديد من التطورات السريعة وادلتالحقة، واليت سامهت يف إعادة صياغة النظام 

العادلي سواء من حيث العالقات السياسية أو االقتصادية، مما أدى إىل تزايد درجة االعتماد ادلتبادل بني الدول 

ادلختلفة وارتباط العامل بشبكة من العالقات التجارية وادلالية، وتعميق ظاىرة تدويل وانفتاح األسواق 

 General Agreement Of Trade In services (GATS)والشك أن االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات .العادلية

تعترب أحد النتائج اذلامة اليت أسفرت عنها جولة أورجواي، وىي اجلولة الثامنة الشهرية يف منظومة حترير التجارة 

 .GATTالدولية من خالل االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة 

عدة أنواع من اخلدمات كان أمهها اخلدمات ادلالية  (اجلات)وتضمنت االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات 

وعلى رأسها اخلدمات ادلصرفية،مما أدخل البنوك ادلصرفية حنو التحرير ادلايل وإىل ما يسمى بالعودلة ادلصرفية، مما 

استوجب البحث يف اآلليات واالسًتاتيجيات اليت ميكن من خالذلا التعامل مع اآلثار والتحديات اليت توجد و 

. ستوجدىا عمليات حترير جتارة اخلدمات ادلصرفية غلى اقتصاديات البنوك

وقد ترتب على حترير القطاع ادلصريف اجلزائري زيادة درجة انفتاحو على العامل اخلارجي حيتم على البنوك 

اجلزائرية بدل ادلزيد من اجلهد لزيادة كفاءهتا وقدرهتا التنافسية، حىت تتمتع مبيزة نسبية يف رلال التجارة يف اخلدمات 

. ادلالية على ادلستوى العادلي

: اختبار فرضيات الدراسة

 الدول النامية ومن بينها اجلزائر يف وضعية غري متكافئة مع الدول ادلتقدمة من حيث ادلنافسة، :الفرضية األولى

. وبالتايل فإن االنفتاح وحترير التجارة يف اخلدمات ميثل بالنسبة ذلا التبعية
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ىذه الفرضية صحيحة، فصناعة اخلدمات ادلصرفية يف الدول النامية واجلزائر غري متقدمة ومستوى التعليم وادلعرفة 

وادلمارسة ضعيف جدا، كما أن اخلدمات يف الدول النامية بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة ال تستخدم 

. التكنولوجيا ادلتقدمة خاصة بالنسبة للخدمات ادلاليو

بالتزامات تفيد التحرير الكامل للتجارة يف اخلدمات ادلالية، سعيا  تقدمت أغلب الدول النامية: الفرضية الثانية

 .منها لالستفادة من مزايا التحرير ادلصريف والعودلة ادلصرفية

نؤكد صحة ىذه الفرضية ، حيث توضح التزامات الدول النامية يف رلال حترير التجارة الدولية يف اخلدمات ادلالية 

أن نسبة االلتزامات اليت تقدمت هبا الدول النامية وفقا لنمط التواجد التجاري دلوردي اخلدمات األجانب، أكرب 

 بكثري من نسبة االلتزامات 

اليت تقدمت هبا وفقا لألمناط األخرى ادلتمثلة يف التجارة عرب احلدود، االستهالك باخلارج، حتركات األشخاص 

الطبيعيني، وىو ما يعكس مدى رغبة واضعي السياسة ادلصرفية يف االستفادة من مزايا تدويل اخلدمات ادلصرفية 

internationalization of banking servicesمن خالل السماح للبنوك األجنبية بالدخول للسوق ادلصريف احمللي  . 

ىذه الفرضية غري .  معظم البنوك األجنبية ادلوجودة يف الدول النامية واجلزائر ىي بنوك كبرية احلجم:الفرضية الثالثة

صحية، فنسبة عدد البنوك األجنبية إىل إمجايل عدد البنوك يف الدول النامية كمؤشر لنصيب البنوك األجنبية من 

السوق ادلصريف احمللي، كانت أكرب بكثري من نسبة قيمة أصول البنوك األجنبية إىل إمجايل قيمة أصول البنوك يف 

.  دولة ومنها اجلزائر58الدول النامية، وذلك يف عدد كبري من الدول النامية يبلغ 

 أصبح على البنوك يف الدول النامية واجلزائر تبين اسًتاتيجيات جديدة للتكيف مع التغريات :رابعةالفرضية ال

. العادلية ومواجهة ادلنافسة األجنبية
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تعترب ىذه الفرضية صحيحة إىل حد بعيد، فلم يعد ىناك خيار للدول النامية يف مواجهة التطورات والتحديات 

ادلتالحقة اليت واجهت العمل ادلصريف يف اآلونة األخرية، إال بتبين اسًتاتيجيات جديدة هتدف إىل التكيف معها، 

وذلك من خالل االجتاه حنو حتقيق االندماج بني البنوك سعيا وراء االستفادة من مزايا اقتصاديات احلجم الكبري، 

والتوجو حنو خصخصة ادلصارف، وكل ذلك من أجل التمكن من مواجهة ادلنافسة على الصعيد العادلي، واليت 

. نتجت من جراء التحرير ادلصريف والعودلة ادلصرفية

: نتائج الدراسة

 :أمكننا من خالل ىذا البحث الوقوف على مجلة من النقاط، دتثل استخالصا ألىم النتائج ادلتعلقة بو

  ختتلف القيود اليت تواجو جتارة اخلدمات عن القيود اليت تواجو جتارة السلع، حيث أن معظم القيود اليت

تواجو جتارة اخلدمات تتمثل يف اللوائح والقوانني احلكومية وىي عوائق معقدة يصعب قياسها، وذلك على 

 .عكس الرسوم اجلمركية اليت تفرض على جتارة السلع

  تعترب اتفاقية اجلات أول اتفاقية دولية متعددة األطراف تسعى إىل حترير التجارة يف اخلدمات على أساس

 .من الشفافية لزيادة مستوى الكفاءة

  تعتمد اتفاقية اجلات يف حترير جتارة اخلدمات على ثالث آليات يف االلتزامات العامة االلتزامات احملددة

 .وجداول االلتزامات، باإلضافة إىل بعض ادلالحق اليت تتضمن أحكاما خاصة ببعض قطاعات اخلدمات

  مل يتم التوصل يف هناية أورجواي إىل اتفاق شامل وهنائي بشأن بعض أشكال اخلدمات ومن مث تضمنت

 .االتفاقية أحكاما صرحية، تعلق بأشكال القواعد اليت مل تستكمل خالل مفاوضات أورجواي

  األسواق ادلصرفية كبرية احلجم تعترب أكثر جاذبية للبنوك األجنبية اليت دتتلكها الدول ادلتقدمة بينما

 .األسواق ادلصرفية صغرية احلجم ىي األكثر جاذبية للبنوك األجنبية اليت دتتلكها الدول النامية
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  معظم البنوك األجنبية اليت تأيت من دول نامية إىل دول نامية أخرىSouth-South Foreign Banking 

كانت تتم داخل نفس اإلقليم، ويرجع تركز معظم استثمارات بنوك الدول النامية يف الدول النامية 

 .األخرى اليت تنتمي إىل نفس اإلقليم إىل التقارب اجلغرايف بني ىذه الدول داخل نفس اإلقليم

  قدرة إدارة البنوك األجنبية واخلاصة العاملة باجلزائر على توليد إيرادات مقابل كل دينار من األصول أكرب

 .من قدرة البنوك العمومية، مما يعين زيادة رحبية البنوك اخلاصة واألجنبية مقارنة بالبنوك العمومية اجلزائرية

  رغم كرب ادلسامهة النسبية للبنوك العمومية اجلزائرية من إمجايل األصول ادلصرفية، فإن البنوك اخلاصة

واألجنبية العاملة باجلزائر، لديها مؤشرات كفاءة أكرب، مما يستدعي النظر يف اسًتاتيجيات اإلدارة ذلذه 

 .البنوك حىت تقوى على ادلنافسة ادلرتقبة يف حال االنضمام إلىل ادلنظمة العادلية للتجارة

  رغبة اجلزائر يف االنضمام إىل ادلنظمة العادلة للتجارة اليت عملت على حترير كافة اخلدمات ادلالية

للمصارف وادلؤسسات ادلالية، يفرض عليها اختاذ خطوات جادة لتحرير وإصالح ىذا القطاع، وبالتايل 

 .فهي مطالبة بتقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات ادلصرفية استجابة لالحتياجات ادلتزايدة للعمالء
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