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Abstract ز  

  ش مقدمة

  1  أهمية تحرير قطاع الخدمات المالية : فصل تمهيدي

  1  تنامي أهمية التجارة في الخدمات المالية على صعيد التجارة الدولية: أوال

  7  القيود التي تفرضها الدول على تجارة الخدمات: ثانيا

  10  منافع تحرير قطاع الخدمات المالية: ثالثا

  20   في اتفاقية منظمة التجارة العالمية تحرير قطاع الخدمات المالية: الفصل األول

  21  نشأة منظمة التجارة العالمية وأهدافها: تمهيد

  29  عهدات المحددة في االتفاقية العامة لتجارة الخدماتااللتزامات العامة، والت: المبحث األول

  29  النطاق والتعريف: أوال

  30   نطاق تطبيق االتفاقية-أ

  32     أساليب توريد الخدمات-ب

  35  األحكام وااللتزامات العامة : ثانيا

  37   مبدأ الدولة األولى بالرعاية -أ

  43   مبدأ الشفافية-ب



ح 

  45  ي   مبدأ التكامل االقتصاد-ج

  49  مبدأ إجراءات الوقاية الطارئة-د

  53   مبدأ التحرير التدريجي-ه

  56    االلتزامات والتعهدات المحددة: ثالثا

  59   مبدأ النفاذ إلى األسواق-أ

  64  مبدأ المعاملة الوطنية: ب

  86     جداول االلتزامات المحددة-ج
  73   تعديل جدول االلتزامات المحددة-د

  74  ت التي منحتها االتفاقية العامة لتجارة الخدمات للدول النامية االمتيازا-ه

  79  دور االتفاقية العامة لتجارة الخدمات في تحرير قطاع الخدمات المالية: المبحث الثاني

  83    نطاق وتعريف الخدمات المالية: أوال

  83   تعريف الخدمات المالية-أ

  85   نطاق الخدمات المالية-ب

  87  )الجاتس(كام الخاصة بقطاع الخدمات المالية في اتفاقية األح: ثانيا

  87   الملحق األول الخاص بالخدمات المالية-أ

  90   القرار الوزاري المتعلق بالخدمات المالية-ب

  90   وثيقة تفاهم خاصة بالخدمات المالية -ج

  94  في تحرير قطاع الخدمات المالية) الجاتس(مدى نجاح اتفاقية : ثالثا

    

  98  واقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين: الفصل الثاني

  99  واقع قطاع الخدمات المالية في االقتصاد الفلسطيني: المبحث األول



خ 

  99    فلسطين وعضوية منظمة التجارة العالمية: أوال

  100   شروط االنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية-أ

  101  امها لعضوية منظمة التجارة العالمية تجربة مصر، واألردن عند انضم-ب

  103   مدى أحقية فلسطين في االنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية-ج

  106  أهمية قطاع الخدمات في االقتصاد الفلسطيني: ثانيا

  107  )أوسلو( واقع قطاع الخدمات الفلسطينية قبل التوقيع على اتفاقية -أ

  107  )أوسلو(لسطينية بعد التوقيع على اتفاقية  واقع قطاع الخدمات الف-ب

  109  أهمية قطاعات الخدمات المالية في االقتصاد الفلسطيني: ثالثا

  110   أهمية القطاع المصرفي في االقتصاد الفلسطيني-أ

  112   أهمية قطاع التأمين في االقتصاد الفلسطيني-ب

  114  فلسطيني أهمية قطاع سوق األوراق المالية في االقتصاد ال-ج

  117  اإلطار القانوني لقطاع الخدمات المالية في فلسطين: المبحث الثاني

  119  اتفاقية باريس االقتصادية: أوال

  120  تنظيم قطاع الخدمات المالية قبل التوقيع على بروتوكول باريس -أ

  122  تنظيم قطاع الخدمات المالية بعد التوقيع على بروتوكول باريس -ب

  129  التنظيم القانوني لقطاعات الخدمات المالية في فلسطين: ثانيا

  130   اإلطار القانوني للقطاع المصرفي في فلسطين-أ

  130   التنظيم القانوني للقطاع المصرفي في فلسطين-1

  135  )الجاتس( التزامات مصر المصرفية في اتفاقية -2

  139  )الجاتس( التزامات األردن المصرفية في اتفاقية -3

  143   اإلطار القانوني لقطاع التأمين في فلسطين-ب



د 

  143   التنظيم القانوني لقطاع التأمين في فلسطين-1

  151  )الجاتس( التزامات مصر المحددة فيما يتعلق بقطاع التأمين في اتفاقية -2

  153  )الجاتس( التزامات األردن المحددة فيما يتعلق بقطاع التأمين في اتفاقية -3

  157  طار القانوني لسوق األوراق المالية في فلسطين اإل-ج

  160   التنظيم القانوني لعمل سوق فلسطين لألوراق المالية -1

  163   التزامات مصر المحددة فيما يتعلق بقطاع سوق األوراق المالية-2

  164   التزامات األردن المحددة فيما يتعلق بقطاع سوق األوراق المالية-3

  169  لتزامات المحددة لفلسطين في قطاع الخدمات الماليةجدول اال: ثالثا

    

  180  الخاتمة

  184  المصادر والمراجع

  المالحق

  .الجداول اإلحصائية): 1(ملحق رقم 

  

    )الجاتس(نصوص االتفاقية العامة لتجارة الخدمات ): 2(ملحق رقم 

    )الجاتس(اتفاقية النصوص الخاصة بتحرير قطاع الخدمات المالية في ): 3(ملحق رقم 

    )الجاتس(التزامات مصر المحددة المالية في اتفاقية ): 4(ملحق رقم 

    )الجاتس(التزامات األردن المحددة المالية في اتفاقية ): 5(ملحق رقم 

 


