
2019شجبط  27 انُٓبس  

 عهٕٖ ثؼهجكٙ

 % معدل الضزٌبت الفعلٍت على أرباح المصارف 54بإعادة النظز فً االسدواج الضزٌبً بزي وعد 

 

فٙ انضٚبسح االخٛشح انزٙ لبو ثٓب ٔفذ يٍ خًؼٛخ انًظبسف ثشئبعخ خٕصف طشثّٛ نشئٛظ يدهظ انُٕاة َجّٛ ثش٘، زظهذ 

% ػهٗ اٚشاداد 7% انٗ 5يٍ  انًظبسف ػهٗ ٔػذ يٍ ثش٘ ثبػبدح طشذ يٕضٕع االصدٔاج انضشٚجٙ خشاء صٚبدح انضشٚجخ

سإٔط األيٕال انًُمٕنخ يٍ انفٕائذ ٔانؼبئذاد ٔاٚشاداد انسغبثبد انذائُخ انًفزٕزخ نذٖ انًظبسف ٔػهٗ انٕدائغ ٔعبئش 

االنزضايبد انًظشفٛخ ٔزغبثبد االئزًبٌ ٔاالنزضايبد انًظشفٛخ ٔشٓبداد اإلٚذاع ٔعُذاد انخضُٚخ انهجُبَٛخ، ٔضشٚجخ االسثبذ 

%. ٔٔفك يظبدس انٕفذ، كبٌ ثش٘ يزفًٓب نًٕلف اندًؼٛخ انزٙ ششزذ نّ "انظهى" انالزك ثبنًظبسف، 15% يٍ 17انٗ 

خظٕطب زٛبل انضشٚجخ ػهٗ انفٕائذ، نكٌٕ انًظبسف يٕدػب أٚضب يٍ خالل شٓبداد اإلٚذاع انزٙ ٚظذسْب يظشف نجُبٌ 

ٛخ يٍ رهك انزٕظٛفبد، ٔٚمٕو يظشف نجُبٌ ثسغًٓب نًظهسخ ٔصاسح ٔعُذاد انخضاَخ نهذٔنخ انهجُبَٛخ، ٔرذفغ عهفبً انفٕائذ انًزؤر

% ػهٗ االسثبذ. ٔلذ زًم 15انًبل. ٔفٙ انًمبثم، رؼزجشْب انٕصاسح دفؼخ ػهٗ ضشٚجخ اسثبذ انًظبسف، فزسغًٓب يٍ ضشٚجخ انـ

ؼٓب يغجمبً ػهٗ ٔدائؼٓب % انًظبسف ضشٚجخ اسثبذ يٍ دٌٔ زغى انضشٚجخ انزٙ رذف17انمبٌَٕ األخٛش انز٘ صاد انضشٚجخ انٗ 

% ػهٗ األسثبذ انزٙ لذسد لجم 45ػهٗ ْزا انُسٕ، ثهغ يؼذل انضشٚجخ انفؼهٛخ َسٕ .فٙ يظشف نجُبٌ ٔػهٗ شٓبداد اإلٚذاع

ٔفٙ رفظٛم نزٕظٛفبد انًظبسف انخبضؼخ نضشٚجخ انفبئذح، ٚزجٍٛ اٌ .2018يهٌٕٛ نٛشح فٙ انؼبو  366يهٛبساد ٔ 3انضشٚجخ 

%(، ٔثهغذ انفٕائذ انًسظهخ 7.1يهٌٕٛ نٛشح )يؼذل انفبئذح ػهٛٓب  198يهٛبسا ٔ 26انزٕظٛفبد ثغُذاد خضُٚخ ثبنهٛشح انهجُبَٛخ 

ش ثبنُغجخ انٗ شٓبداد االٚذاع نذٖ يهٌٕٛ نٛشح. ٔكزنك االي 130يهٌٕٛ نٛشح، فًٛب ثهغذ انضشٚجخ ػهٗ انفٕائذ  860يهٛبسا ٔ

 4%، ٔثهغذ انفٕائذ انًسظهخ 8.73يهَٕٛب ثفبئذح يؼذنٓب  734يهٛبس نٛشح ٔ 47يظشف نجُبٌ ثبنهٛشح انهجُبَٛخ انزٙ ثهغذ لًٛزٓب 

فمذ  يهٌٕٛ نٛشح. ايب شٓبداد االٚذاع نذٖ يظشف نجُبٌ ثبنؼًالد االخُجٛخ 292يهٌٕٛ نٛشح ٔانضشٚجخ ػهٛٓب  167يهٛبساد ٔ

يهٌٕٛ نٛشح، ٔلذسد  543%، ٔانفٕائذ انًسظهخ يهٛبسٍٚ 7.3ٔيهٌٕٛ نٛشح ثًؼذل فبئذح  834يهٛبس نٛشح ٔ 34ثهغذ لًٛزٓب 

يهٌٕٛ نٛشح. ٔثهغذ ٔدائغ ألخم نذٖ يظشف نجُبٌ ثبنهٛشح ٔثبنؼًالد دٌٔ اإلززٛبطٙ اإلنضايٙ  178ضشٚجخ انفٕائذ ػهٛٓب 

يهٌٕٛ نٛشح، ٔلذسد  538يهٛبساد ٔ 7%. ٔثهغذ انفٕائذ انًسظهخ 7.5ثًؼذل فبئذح  يهٌٕٛ، 500يهٛبس نٛشح ٔ 100ثبنهٛشح 

يهَٕٛب، ثًؼذل فٕائذ ٔطهذ  266يهٛبساد نٛشح ٔ 209يهٌٕٛ نٛشح. ٔلذس يدًٕع ْزِ انزٕظٛفبد ثـ 528ضشٚجخ انفٕائذ ػهٛٓب ثـ

يهٌٕٛ نٛشح. ٔثبززغبة  128خ انفٕائذ يهٛبسا ٔيالٍٚٛ، فًٛب ثهغذ ضشٚج 108يهٛبسا ٔ 16%. ٔثهغذ انفٕائذ انًسظهخ 7.70انٗ 

يالٍٚٛ، فًٛب ثهغذ انضشٚجخ  108يهٛبس نٛشح ٔ 16( ٚزجٍٛ أَٓب ٔطهذ انٗ 209266% * 7.7انفبئذح ػهٗ يدًٕع انزٕظٛفبد )

لجم  2018يهٌٕٛ نٛشح. ٔثهغذ اسثبذ انًظبسف نغُخ  128( يهٛبسا 16108ٔ%* 7ػهٗ انفبئذح أٔ ضشٚجخ انجبة انثبنث )

 238( يهٛبسٍٚ 1128ٔ -3366يهٌٕٛ نٛشح، فًٛب رمذس االسثبذ ثؼذ رُضٚم انضشٚجخ ػهٗ انفبئذح ) 366يهٛبساد ٔ 3انضشٚجخ 

يهٌٕٛ نٛشح. أيب يؼذل انضشٚجخ انفؼهٛخ  381%( َسٕ 17*2238يهٌٕٛ نٛشح، ٔانضشٚجخ ػهٗ االسثبذ أ ضشٚجخ انجبة االٔل )

 2018ٔنٕزع اَخفبع زدى االسثبذ فٙ .%44.8)يهٛبس نٛشح( فجهغذ  3366 (/380+1128ػهٗ االسثبذ ثؼذ انزؼذٚالد )

يهٌٕٛ دٔالس(. فٙ زٍٛ  2200يهٛبس نٛشح ) 3366َسٕ  2018%، ار ثهغ اخًبنٙ االسثبذ ػبو 15ثُغجخ  2017يمبسَخ يغ 

نضشٚجٙ انٗ يضٚذ يٍ آالف يهٛبس نٛشح. ٔفًٛب رٕلؼذ يظبدس يظشفٛخ أٌ ٚئد٘ االصدٔاج ا 4انٗ أكثش يٍ  2017ٔطم ػبو 

انضغظ ػهٗ سثسٛخ انًظبسف، ػضد ْزا االَخفبع انٗ رشاخغ ْٕايش انفٕائذ فٙ انمطبع انًظشفٙ ثغجت ندٕء انًظبسف 

يشاد ػًب ْٕ ػهّٛ فٙ انغٕق انؼبنًٛخ نكجبس انًٕدػٍٛ ثغٛخ رشدٛؼٓى ػهٗ اثمبء ٔدائؼٓى فٙ  3انٗ دفغ َغجخ فٕائذ رضٚذ ثُسٕ 

انذٔالس، ٔكزنك االيش ثبنُغجخ انٗ انهٛشح نهًسبفظخ ػهٗ َغجخ انٕدائغ ثبنهٛشح يٍ اخًبنٙ انٕدائغ.  انًظبسف، خظٕطب ٔدائغ

ٔانؼبيم انثبَٙ ْٕ رآكم ْٕايش انفٕائذ نهًظبسف َزٛدخ رُبفظ انًظبسف ػهٗ خزة انٕدائغ، الفزخ انٗ اٌ انٓبيش انسبنٙ ال 

جر انٓبيش عهجٛب. ٔرٕلؼذ انًظبدس أَّ فٙ زبل اعزًش انٕضغ ػهٗ ٚغطٙ كهفخ االعزثًبس نهًظشف، ٔارا اعزًش ثبنٓجٕط عٛظ

ٔػضد انًظبدس "زشة انٕدائغ" ػهٗ عٕق انهٛشح ثشكم اعبعٙ انٗ رؼًٛى .ْزا انسبل فبَّ ثًخ خغبئش يئكذح عزظٛت انمطبع

همطبع انخبص ثبنهٛشح انز٘ ُٚض ػهٗ أَّ ال ٚدٕص أٌ ٚضٚذ طبفٙ انزغهٛفبد انًًُٕزخ يٍ انًظشف ن 503يظشف نجُبٌ انشلى 

% يٍ يدًٕع ٔدائغ انضثبئٍ نذّٚ ثبنهٛشح انهجُبَٛخ، ٔربنٛب ٚزٕخت ػهٗ انًظبسف اٚذاع لًٛخ كم فشق ٚضٚذ ػهٗ 25انهجُبَٛخ ػٍ 

ذ نذٖ يظشف نجُبٌ ال ُٚزح فٕائذ، ٔرنك انٗ زٍٛ رغٕٚخ ْزا انزدبٔص ًّ أيب ثبنُغجخ انٗ يؼذل .انُغجخ انًسذّدح فٙ زغبة يد

ثشؤٌ رٕطٛخ  68/2019سلى  2019شجبط  12، فهفزذ انًظبدس انٗ انزؼًٛى انز٘ أطذسرّ خًؼٛخ انًظبسف فٙ انفٕائذ

فٙ عٕق  12.39فٙ عٕق ثٛشٔد نهذٔالس األيٛشكٙ، ٔ% 9.29انًظبسف اػزًبد انًؼذالد اٜرٛخ ثذءا يٍ يطهغ آراس: %

ػهٗ  12ػهٗ انذٔالس ٔ% 8ًظبسف ػهٗ أٌ ركٌٕ انفبئذح %ثٛشٔد نهٛشح انهجُبَٛخ، يئكذا فٙ انًمبثم اٌ "ثًخ رٕافمب ثٍٛ ان

 ."انهٛشح



 ؟45ما هً المادة 

 :( نزظجر كبٜر2003ٙ)يٕاصَخ ػبو  30/1/2003ربسٚخ  497يٍ انمبٌَٕ سلى  51رى رؼذٚم انًبدح 

جخ انجبة انثبنث ٔرؼذٚالرّ( ٔنضشٚ 144/59أٔال: خالفب أل٘ َض آخش، رخضغ ألزكبو ضشٚجخ انذخم )انًشعٕو االشزشاػٙ سلى 

 :%7يُّ ثًؼذل 

فٕائذ ٔػبئذاد ٔاٚشاداد انسغبثبد انذائُخ كبفخ انًفزٕزخ نذٖ انًظبسف ثًب فٛٓب زغبثبد انزٕفٛش )االدخبس( ثبعزثُبء  -

انسهغبثبد انًفزٕزخ ثبعى انسكٕيخ ٔانجهذٚبد ٔارسبداد انجهذٚبد ٔانًئعغبد انؼبيخ ٔانًٕدػخ نذٖ يظشف نجُبٌ، ٔزغبثبد 

 .بد انذٚجهٕيبعٛخ ٔانمُظهٛخ االخُجٛخانجؼث

 .فٕائذ ٔػبئذاد انٕدائغ ٔعبئش االنزضايبد انًظشفٛخ ثؤ٘ ػًهخ كبَذ ثًب فٛٓب رهك انؼبئذح نغٛش انًمًٍٛٛ -

 .فٕائذ ٔاٚشاداد ٔػبئذاد زغبثبد االئزًبٌ ٔاداسح االيٕال -

 .انزٙ رظذسْب انششكبد انًغفهخ ػبئذاد ٔفٕائذ شٓبداد االٚذاع انزٙ رظذسْب انًظبسف ٔعُذاد انذٍٚ -

 .فٕائذ ٔاٚشداد عُذاد انخضُٚخ -

ثبَٛب: ارا كبَذ انفٕائذ انًزكٕسح عبثمبً داخهخ ضًٍ أسثبذ ٔيئّعغبد يظشفٛخ أٔ يبنٛخ أٔ يئّعغبد ردبسٚخ خبضؼخ نهزكهٛف  -

غذَّدح ػُٓب ػجئبً ُّٚضل يٍ %، ٔرؼزجش انضش7ٚثضشٚجخ انذخم ػهٗ أعبط انشثر انسمٛمٙ، فبَٓب رجمٗ خبضؼخ نضشٚجخ انـ ًُ جخ ان

 ."اٚشاداد رهك انًئّعغبد

 .7155ولغاٌت  5991% من إٌزاداث الدولت منذ عام  45نسبت فوائد الدٌَّن العام من النفقاث العمومٍت و % 41
 


