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% 10أرباح المصارف تراجعت : الجمهورية" القّصار ل 
أعلن رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ان الهيئات ستمنح أصحاب الشأن فرصة لتحكيم ضمائرهم 

وفيما أكد انه ال يمكن للمصارف أن تتخذ أي قرار سلبي تجاه المصلحة العامة، . قبل الشروع في أية خطوات أخرى
 .أوضح أن هذا ال يعني أن تستمر بالتمويل من دون أن تلمس إصالحات حقيقية

  
  

 
 

 

Title 

% 10أرباح المصارف تراجعت : الجمهورية" القّصار ل  

أعلن رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ان الهيئات 
ستمنح أصحاب الشأن فرصة لتحكيم ضمائرهم قبل الشروع في أية خطوات 

وفيما أكد انه ال يمكن للمصارف أن تتخذ أي قرار سلبي تجاه . أخرى
المصلحة العامة، أوضح أن هذا ال يعني أن تستمر بالتمويل من دون أن تلمس 

 .إصالحات حقيقية
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  %10أسببح اىَصبسف حشاجؼج : «اىجَهىسيت»اىقصّبس ىـ
أػهٍ سئٛظ انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمصبس اٌ انٓٛئبد 

عزًُخ أصذبة انشأٌ فشصخ نزذكٛى ظًبئشْى لجم انششٔع فٙ أٚخ 
ٔفًٛب أكذ اَّ ال ًٚكٍ نهًصبسف أٌ رزخز أ٘ لشاس عهجٙ . خطٕاد أخشٖ

رجبِ انًصهذخ انؼبيخ، أٔظخ أٌ ْزا ال ٚؼُٙ أٌ رغزًش ثبنزًٕٚم يٍ دٌٔ 
. أٌ رهًظ ئصالدبد دمٛمٛخ

، اٌ انظشٔف انزشغٛهٛخ "انجًٕٓسٚخ"كشف سئٛظ انٓٛئبد االلزصبدٚخ ػذَبٌ انمصبس، فٙ يمبثهخ يغ 

 فٙ انًئخ نألشٓش انزغؼخ األٔنٗ يٍ انؼبو 10انصؼجخ رؼكظ رشاجؼب فٙ أسثبح انًصبسف ثُغجخ 

2013 .
 

 ٍب هي اىخطىة اىخبىيت ىيهيئبث االقخصبديت بؼذ يىً اإلقفبه اىؼبً؟• 
 

http://www.aljoumhouria.com/
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ئٌ اإللفبل انؼبو انز٘ َفزَبِ ٕٚو األسثؼبء فٙ انشاثغ يٍ أٚهٕل ّٔدذ صشخخ جًٛغ انهجُبٍَٛٛ ئنٗ كبفخ 

ًّم يغإٔنٛبرٓى رجبِ انٕغٍ ٔالزصبدِ، ٔاإلعشاع فٙ رأنٛف انذكٕيخ  انًغإٔنٍٛ انغٛبعٍٛٛ نزذ
انجذٚذح نٕلف انزشاجغ األيُٙ ٔااللزصبد٘ انذبصم، ٔانؼًم ػهٗ رذصٍٛ انجهذ رجبِ يب ٚهّى 

. ثبنًُطمخ يٍ أخطبس ٔصالصل عٛبعٛخ ٔأيُٛخ

 
ٔانٕٛو، ثؼذ أٌ ٔصهذ سعبنزُب ٔرشدّدد أصذاؤْب نذٖ انجًٛغ، فاٌ أيهُب يؼمٕد ػهٗ أٌ ٚهمٗ يطهجُب 

انزجبٔة انز٘ ٚغزذمّ َظشا نألًْٛخ انكجٛشح نٕجٕد دكٕيخ جبيؼخ ٔفبػهخ رزًزّغ ثبنثمخ، ٔرًغك 
َٔذٍ . صيبو األيٕس فٙ انجهذ نزٕفٛش األيٍ ٔاالعزمشاس ٔئٚالء انشأٌ االلزصبد٘ االْزًبو انًطهٕة

عًُُخ فشصخ ألصذبة انشأٌ نزذكٛى ظًبئشْى ٔانمٛبو ثٕاججبرٓى ٔركثٛف جٕٓدْى نزهجٛخ يطهجُب، 
. لجم انششٔع فٙ أٚخ خطٕاد أخشٖ

 

ٔثؼذ انضٚبسح . ٔنذُٚب انؼذٚذ يٍ انخٛبساد فٙ ْزا انصذد انزٙ يٍ انغبثك ألٔاَّ انزذذس ػُٓب اٌٜ
انزٙ لًُب ثٓب ئنٗ فخبيخ سئٛظ انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛشبل عهًٛبٌ فٙ صجٛذخ ٕٚو اإللفبل انؼبو، 

ٔانز٘ أػشة ػٍ رأٚٛذِ انكجٛش نًغبػُٛب انزٙ رهزمٙ يغ يغبػّٛ ٔأٔنٕٚبرّ، عُزبثغ االنزمبء يغ 
. انمٛبداد ٔانفؼبنٛبد األخشٖ ثٓذف اعزكًبل رذشكُب ئرا نضو األيش

 

هو حؼخبش أُ اىخحشك ببحجبٓ اىقيبداث اىسيبسيت، وقذ فؼيخٌ رىل ٍِ قبو، قذ يسبػذ • 
 في اىضغط ىخشنيو اىحنىٍت؟

 
َؼى، سأُٚب ظشٔسح يبعخ نزنك، َظشا ألٌ اعزًشاس انزأخٛش فٙ رشكٛم انذكٕيخ ُٚؼكظ فٙ انًضٚذ 

يٍ انزؼطٛم نشإٌٔ انُبط ٔٚشخٙ ثثمهّ ػهٗ انًٕاغٍُٛ ٔااللزصبد ٔػهٗ كبفخ يفبصم انذٛبح 
االلزصبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ، َبْٛك ػٍ أٌ رنك ٚؼطم أٚخ يجبدسح نزذغٍٛ األٔظبع، ٔٚكجّم يغبػُٛب 

فال . نخشق انًشأدخ ٔانمٛبو ثجٕٓد العزؼبدح دشكخ ٔفٕد انغٛبح ٔانًغزثًشٍٚ انؼشة ئنٗ نجُبٌ

غبئم يٍ أ٘ جٓذ أٔ صٚبدح أٔ ارصبالد َمٕو ثٓب فٙ ْزا انصذد يٍ دٌٔ ٔجٕد دكٕيخ رٕفش االنزضايبد 
. انعشٔسٚخ ٔانًطًئُخ

 
ٔرذشكُب جبء اَطاللب يٍ يغإٔنٛزُب رجبِ انٕغٍ ٔالزصبدِ نززكٛش انًغإٔنٍٛ انغٛبعٍٛٛ ٔٔظؼٓى 

ثصٕسح األثؼبد انغهجٛخ نهفشاؽ انذكٕيٙ انذبصم، ٔنًُبشذرٓى ٔظغ انًصبنخ انٕغُٛخ لجم أ٘ شأٌ 

َٔذٍ َأيم أٌ َهًظ انزجبٔة انًطهٕة ٔأٌ ٚكَٕٕا ػهٗ يغزٕٖ دجى انًغإٔنٛبد فٙ ظم . آخش
. ْزِ انظشٔف انذلٛمخ انزٙ ًَش ثٓب

 
ٍب صحت ٍب يشبع ػِ حهذيذ اىَصبسف بخفض حَىيو اىذوىت؟ خصىصب أُ اإلّفبق اىؼبً • 

ال يَنِ ىيَصبسف أُ حخخز أي قشاس . مَب حُظهش بيبّبث وصاسة اىَبىيت، يشحفغ بْسب خطيشة
 . سيبي حجبٓ اىَصيحت اىؼبٍت

ٔنكٍ ْزا ال ٚؼُٙ أٌ َغزًش ثبنزًٕٚم يٍ دٌٔ أٌ َهًظ ئصالدبد دمٛمٛخ رُؼكظ ئٚجبثب ػهٗ 

ٔاػزجبسارُب رُطهك فٙ انٕالغ يٍ أًْٛخ انًذبفظخ ػهٗ يالءح ػبنٛخ، . انًبنٛخ انؼبيخ نهذٔنخ
ك ثغٛبعبرُب انًذبفظخ نهذذ يٍ انًخبغش ٔئثمبء انًصبسف لٕح أعبعٛخ داػًخ ناللزصبد  ٔانزًغُّ

. انهجُبَٙ ٔدبئػ انصذ انًُٛغ نّ رجبِ انؼٕايم انغهجٛخ
 

 اىَبىيت اىؼبٍت

 
 ميف حقيٌّ وضغ اىَبىيت اىؼبٍت اىيىً؟• 

 
نذُٚب فٙ انٕالغ لهك دمٛمٙ يٍ اعزًشاس انزذْٕس فٙ أٔظبع انًبنٛخ انؼبيخ يغ اعزًشاس انزًبد٘ 

فٙ اإلَفبق انؼبو انز٘ َشاِ ٚذذس ثصٕسح ػشٕائٛخ فٙ ثؼط انٕصاساد، ثًُٛب ٚفزشض فٙ يثم ْزِ 

 يهٛبس 60ْب ْٕ انذٍٚ انؼبو رخطّٗ . انظشٔف أٌ ٚمزصش اإلَفبق ػهٗ األيٕس األعبعٛخ ٔانطبسئخ فمػ
 فٙ انًئخ يٍ انُبرج انًذهٙ اإلجًبنٙ، ٔيشّشخ أٌ 10دٔالس، فًٛب انؼجض فٙ انًٛضاَٛخ رؼّذٖ ػزجخ 

 فٙ ظم يب َشٓذِ يٍ رضاٚذ فٙ ػجض 2013 يهٛبساد دٔالس ثُٓبٚخ انؼبو 6ٚصم ئنٗ يب ال ٚمم ػٍ 
يإعغخ كٓشثبء نجُبٌ، ٔدزٗ ئنٗ أكثش يٍ رنك فٙ يب نٕ رّى انًضٚذ يٍ انزٕعغ اإلَفالشٙ فٙ 

. اإلَفبق ػهٗ انشٔارت ٔاألجٕس
 

 وضغ اىَصبسف

 
 ؟2013ميف حقيٌّ اىىضغ اىَصشفي اىؼبً خاله اىؼبً • 

 
ٔلذ دبفع انمطبع ػهٗ اعزمشاسِ . ال رضال انًصبسف انهجُبَٛخ رًثم انؼبيٕد انفمش٘ ناللزصبد انهجُبَٙ

َٔشبغّ ٔعجم ًَٕا يؼزذال يغ انذفبظ ػهٗ ٔظؼٛزّ انًبنٛخ انًزُٛخ، فٙ ظم يالءح رزجبٔص يؼبٚٛش 

.  ٔرذغذَب ػهٛٓب يؼظى انًصبسف انؼبنًٛخIIIثبصل 
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 يهٛبس دٔالس، ثضٚبدح 6.3 رشٛش ئنٗ ًَٕ انٕدائغ ثُذٕ 2013ٔاألسلبو انًزٕفشح نهُصف األٔل يٍ انؼبو 
، ثذفغ يٍ انًُٕ انذبصم فٙ انٕدائغ ثبنؼًالد 2012 يهٛبس دٔالس ػٍ انفزشح انًًبثهخ يٍ انؼبو 2.1

. األجُجٛخ ٔٔدائغ غٛش انًمًٍٛٛ

 
 فٙ انًئخ فٙ َٓبٚخ دضٚشاٌ 8.3كًب عجهذ انًٛضاَٛخ انًجًؼخ نهًصبسف انزجبسٚخ ًَٕا ثُغجخ 

ٔلذ عجهذ انزغهٛفبد انًًُٕدخ نهمطبع .  يمبسَخ يغ انفزشح انًًبثهخ يٍ انؼبو انغبثك2013
 فٙ انًئخ نهفزشح رارٓب، ْٔٙ ألم ثُذٕ انُصف ػٍ انؼبو انغبثك، ثًب 7.51انخبص صٚبدح ثُغجخ 

. ٚؼكظ انزجبغإ انُغجٙ فٙ انُشبغ االلزصبد٘
 

 فٙ انًئخ نألشٓش 10َٔزٕلغ أٌ رُؼكظ انظشٔف انزشغٛهٛخ انصؼجخ رشاجؼب فٙ األسثبح ثُغجخ 

، ػهًب أٌ صبفٙ انًذاخٛم انزٙ عزذمك عزجمٗ جٛذح سغى 2013انزغؼخ األٔنٗ يٍ انؼبو 
صؼٕثخ األٔظبع انغٛبعٛخ ٔااللزصبدٚخ انزٙ ًَش ثٓب، خصٕصب نذٖ لٛبعٓب ثبألداء فٙ ثبلٙ 

. انمطبػبد، ٔكزنك ثبنمطبػبد انًصشفٛخ فٙ انذٔل انؼشثٛخ ٔانؼبنًٛخ
 

ٔٚأرٙ رنك ثشكم أعبعٙ ثغجت ئػبدح رٕصٚغ انذمبئت االعزثًبسٚخ نهذذ األدَٗ يٍ انًخبغش، 

. ئنٗ جبَت االعزًشاس ثزؼضٚض انًالءح انؼبنٛخ ٔفٕائط انغٕٛنخ ٔانًإَٔبد انغهًٛخ
 

ٔثصٕسح ػبيخ، ُٚزظش أٌ رذبفع انًصبسف رمشٚجب ػهٗ َفظ يؼذالد انًُٕ انًذممخ فٙ انٕدائغ نهؼبو 
. 2013 فٙ انئًخ ثُٓبٚخ انؼبو 10 ئنٗ 8انًبظٙ، نزغجم ًَٕا ثًب ثٍٛ 

 
 أسىأ، خصىصب أُ اىَؤسسبث حبذأ قشيبب إػذاد 2014هو حخشىُ أُ ينىُ اىؼبً • 

 ٍيضاّيبحهب ىيؼبً اىَقبو؟

 
. فؼال َالدع أٌ يؼظى انًإعغبد رشاػٙ ػصش انُفمبد نهفزشح انمبديخ رذغجب نهظشٔف انطبسئخ

ٔنكُُٙ ػهٗ ثمخ أٌ نجُبٌ، انز٘ ٚزأثش ثبنٕظغ انذاخهٙ لجم أ٘ شأٌ آخش، ٚغزطٛغ فٙ يب نٕ رّى 
رغهٛت انًصهذخ انٕغُٛخ انؼهٛب يٍ لجم جًٛغ انفشلبء انغٛبعٍٛٛ، يٍ أٌ ٚؼبكظ االرجبِ انزشاجؼٙ 

. فٙ انُشبغ االلزصبد٘، خصٕصب ٔأَُب ال َضال لبدسٌٔ ػهٗ رنك

 
ٔال شك أٌ أٔل انخطٕاد فٙ ْزا االرجبِ ْٕ رشكٛم دكٕيخ جبيؼخ ٔفبػهخ رؼًم ػهٗ رذصٍٛ 

انجهذ ٔالزصبدِ ٔرؼضّص األيٍ ٔاالعزمشاس، ثًب ٚشكم ئشبساد ئٚجبثٛخ لٕٚخ رغبْى فٙ رؼضٚض صخى 
.  انُشبغ االلزصبد٘ ٔاالعزثًبس٘ ٔانغٛبدٙ، ٔرذّذ يٍ االعزًشاس فٙ ئظبػخ انفشص
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