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 عهٕٖ تؼهثكٙ

 المصارف تستعجل البت باالزدواج الضريبي قبل الموازنت موضوع الربحيت أساسي لسيادة الرساميل بعد التصنيف

 

ٔسئٛظ تؼذيا شكد انًظاسف ًْٕيٓا انؼشٚثٛح ٔخظٕطاً يا ٚرؼهك يُٓا تاالصدٔاج انؼشٚثٙ انٗ سئٛظ يجهظ انُٕاب َثّٛ تش٘ 

انذكٕيح عؼذ انذشٚش٘، أفشغد يا فٙ جؼثرٓا يٍ يخأف ذرؼهك تـ"االَؼكاط انكثٛش جذاً العرًشاس انؼًم تٓزا االصدٔاج انؼشٚثٙ غٛش 

انًؼًٕل تّ فٙ أ٘ يكاٌ فٙ انؼانى" فٙ انهماء انشٓش٘ تٛــٍ يظـشف نثُاٌ ٔنجُـح انشلاتح ٔجًؼٛــح انًظــاسف انز٘ ػمذ أٔل يٍ ايظ. 

% أ٘ ػشٚثح أستاح انششكاخ. ٔأكذخ انًظاسف 11% يٍ أستاح انًظاسف تذالً يٍ 54يا َغثرّ  9112زِ انؼشٚثح لاستد ػاو فكهفح ْ

يهٌٕٛ دٔالس فٙ فرشج ذرظاػذ فّٛ يخاؽش انثهذ يٍ جشاء ذخفٛغ انرظُٛف  141خالل انهماء، أٌ ْزِ انكهفح اإلػافٛح ذشكم يا لًٛرّ َذٕ 

ًظاسف يؤَٔاخ إػافٛح نرٕظٛفاذٓا انغٛادٚح تانؼًالخ كًا تانهٛشج انهثُاَٛح، انرضايا تًؼًٌٕ انًؼاٚٛش انذٔنٛح ٔيا ٚرشذة ػهّٛ يٍ ذكٍٕٚ ان

انرٙ ٚطثمٓا نثُاٌ. ٚؼاف انٗ رنك يا ٚرشذة يٍ يؤَٔاخ ػهٗ انمشٔع ٔانرغهٛفاخ ناللرظاد، يؼرثشج اٌ يٕػٕع انشتذٛح أعاعٙ نضٚادج 

ٚثذٔ أٌ انًظاسف نٍ ذرشاجغ ػٍ يٕلفٓا انشافغ نٓزا االصدٔاج، ٔٚؤكذ أيٍٛ انظُذٔق فٙ جًؼٛح ٔ.!انشعايٛم جشاء ذشاجغ انرظُٛف

انًظاسف ذُال انظثّاح نـ "انُٓاس"، أَّ ٚجة ػهٗ انًظاسف أٌ ذشفغ طٕذٓا ػانٛاً، خظٕطاً ٔأٌ ْزا االيش غٛش يُطمٙ، يٕػذاً أٌ 

، "ألَّ 9113ذزكٛشِ تٕجٕب يؼانجح انًٕػٕع لثم طذٔس لإٌَ انًٕاصَح  صٚاسج جًؼٛح انًظاسف انٗ انشئٛظ َثّٛ تش٘ جاءخ فٙ عٛاق

كًا أدسجد انجًؼٛح ."ػُذيا ؽانثُا تٓزا انًٕػٕع انؼاو انًاػٙ لٛم نُا أٌ لإٌَ انًٕاصَح طذس ٔال يجال الػادج انُظش تٓزِ انؼشائة

يٍ انًظاسف نًظهذح يظشف نثُاٌ، اَطاللاً يٍ ايكاٌ ذؼشع % ػهٗ انفٕائذ انًذفٕػح 1ػهٗ ؽأنح انهماء يغأنح ذطثٛك ػشٚثح انفٕائذ 

، ػهًاً أٌ انًظاسف ْٙ انرٙ ذذفغ انفٕائذ انٗ يظشف نثُاٌ نماء 9115انًظاسف نركهٛف ػشٚثٙ ٔدرٗ إنٗ غشاياخ ذؼٕد نهؼاو 

فائذج انًغرذمح نّ يثاششجً يٍ انمشٔع انًًُٕدح يُّ نرهك انًظاسف ٔنٛظ انؼكظ. ٔٚؼٕد ْزا انركهٛف إنٗ كٌٕ يظشف نثُاٌ ٚغرٕفٙ ان

ٔسد انذاكى تانرأكٛذ اٌ "يظشف نثُاٌ ٚؼٛذ ْزا االلرطاع .دغاتاخ انًظاسف نذّٚ يٍ دٌٔ أٌ ٚمرطغ أ٘ ػشٚثح يُٓا ػُّ نًظهذح انخضُٚح

نمؼاء انًخرض ػهٗ إنٗ انًظاسف انرٙ ذشاجؼّ اعرُاداً إنٗ سأ٘ لإََٙ نذّٚ، كًا أٌ يظشف نثُاٌ ذمذّو تًشاجؼح تٓزا انخظٕص أياو ا

ل يؼظى أستادّ يرٗ ٔجذخ إنٗ انخضُٚح ػًالً تمإٌَ انُمذ ٔانرغهٛف ِّ ّٕ يٍ ."أعاط أَّ غٛش خاػغ أل٘ ذكهٛف ػشٚثٙ لإََا. ْٕٔ ٚذ

جٓرّ، أٔػخ انظثاح أٌ يظشف نثُاٌ ال ُٚكش أَّ ٚرٕجة ػهّٛ دفغ ْزِ انؼشٚثح، ٔنٛظ انًظاسف. ٔلذ ذّى االذفاق ػهٗ يراتؼح ْزِ 

ح غأنح ٔيؼانجرٓا، ٔذثؼاً نزنك فمذ ذىَّ االذفاق ػهٗ ذشكٛم فشٚك ػًم يظغَّش ٚؼى يذٚش انذائشج انمإََٛح فٙ يظشف نثُاٌ ٔيذٚش انًذاعثانً

ٚرى تاإلػافح إنٗ األيٍٛ انؼاو نجًؼٛح انًظاسف. ْزِ انهجُح عرراتغ ٔفك يا ٕٚػخ انظثاح، عرراتغ انًغاس انرمُٛح انٕاجة اذثاػّ، تغٛح أٌ 

ٔال ذخفٙ يظادس يظشفٛح أخشٖ، أٌ يا عٛرشذة ػهٗ انًظاسف يٍ انركهفح .دفغ ْزِ انؼشٚثح يٍ يظشف نثُاٌ ٔنٛظ يٍ انًظاسف

انكثٛشج نهؼشٚثح عرشفغ ذكهفح ذًٕٚم االلرظاد، تًا ٚذذّ أكثش يٍ انًُٕ انؼؼٛف أطالً فٙ انثهذ. كًا عٛرشذة ػهٗ خفغ يؼذل ستذٛح 

%، تًا عٛؤثش ػهٗ ػًهٛح جزب انًغرثًشٍٚ 6إنٗ  4%، ٔٚرٕلغ أٌ ذُخفغ إنٗ يغرٕٖ 19إنٗ  11انٛا دٕل سعايٛم انمطاع انرٙ ذذٔس د

يهٛاس  39فٙ فرشج انًظاسف أدٕج يا ٚكٌٕ انٗ صٚادج سعايٛهٓا تغٛح االعرًشاس فٙ ذًٕٚم انذٔنح ٔانمطاع انخاص، ْٔزا انرًٕٚم ُٚاْض انـ 

ٔنى ٚخُم انهماء كانؼادج يٍ انذذٚث ػٍ انرطٕساخ انُمذٚح ٔانًظشفٛح، فطًأٌ انذاكى انًجرًؼٍٛ .اصيهٛاساً يُٓا نهمطاع انخ 61دٔالس، يُٓا 

"أٌ األعٕاق ذؼٕد ذذسٚجٛاً إنٗ ٔػؼٓا انطثٛؼٙ َرٛجح ذشكٛم انذكٕيح، ٔأٌ يظشف نثُاٌ ٚشٓذ تؼغ انؼشٔع نهؼًالخ. كًا أٌ عُذاخ 

ؤعغح يٕدٚض نرمٕٚى نثُاٌ". ْٔزا االيش أكذِ اٚؼاً انظثاح نـ "انُٓاس"، إر سأٖ أٌ األٔسٔتَٕذ دافظد ػهٗ أعؼاسْا تانشغى يٍ ذخفٛغ ي

ٍ انذٔالس نى ٚؼذ يطهٕتاً فٙ االعٕاق تم ْٕ فٙ دال ػشع، ْٔزا االيش جاء اَؼكاعاً نرشكٛم انذكٕيح انز٘ اَؼكغد اسذٛاداً نذٖ انهثُاَٛٛ

ف نثُاٌ عٛغرًش تغٛاعح انفٕائذ ٔتانؼًهٛاخ انرٙ ٚجشٚٓا يغ انًظاسف تغٛح ٔأتهغ انذاكى ٔفذ انجًؼٛح أٌ يظش.فٙ األعٕاق انًانٛح

يهٛاس دٔالس فٙ انشٓش األٔل يٍ انغُح، آيالً فٙ انٕلد ػُّٛ  1.1انًذافظح ػهٗ اعرمشاس أعؼاس انظشف، الفراً انٗ ػجض انًذفٕػاخ تهغ 

يٍ جٓرّ، أشاس سئٛظ جًؼٛح انًظاسف جٕصف ؽشتّٛ أٌ "انًٓى أٌ ذمرشٌ انُٛاخ انذغُح .أٌ ٚرغّٛش ْزا انًُذٗ َرٛجح ذشكٛم انذكٕيح

ظ نهذكٕيح تأفؼال نُادٛح اإلٚفاء تانرضاياذٓا فٙ يؤذًش عٛذس اَطاللاً يٍ ذخفٛغ انؼجض فٙ انًٕاصَح انًمثهح". ُْٔا أتذٖ تؼغ أػؼاء يجه

% كُغثح ػجض يمثٕنح، 3% إنٗ 2% تذل 15َغثح  9113يٕاصَح عُح  إداسج انجًؼٛح ذخٕفٓى يًا ٚشاع ػٍ ذخطٙ انؼجض فٙ يششٔع

ٔسد انذاكى أٌ ال ػهى نّ تًٕػٕع يششٔع ."يرخٕفٍٛ "يٍ انذًهح انرٙ ذشُٓا تؼغ األٔعاؽ، ٔانمائهح تًغاًْاخ إػافٛح يٍ انًظاسف

او اَغجاياً يغ يُذسجاخ يؤذًش "عٛذس". انًٕاصَح "انز٘ نى ٚؼشع ػهٗ يظشف نثُاٌ، ٔأٌ ٔصاسج انًال لذ ذكٌٕ تظذد يشاجؼح األسل

 !ٔتذغة تؼغ أػؼاء يجهظ إداسج انجًؼٛح انًٓى أال ذطأل انًشاجؼح عٕٖ اإلٚشاداخ يٍ دٌٔ انُفماخ

 هل ستكتتب قطر في اصدار االوروبوند؟

تًرٕعؾ آجال ⅜ 3ٔد انمائى سد داكى يظشف نثُاٌ ػهٗ عؤال دٕل انفٕائذ انًرٕلؼح ػهٗ اإلطذاس انًمثم نألٔسٔتَٕذ تانمٕل اٌ انًشد

االعرذمالاخ، ٔأٌ يجهظ انٕصساء عٛؼطٙ ٔصٚش انًال طالدٛح اإلطذاس ثى ٚظاس تشأّٚ إنٗ اعرشؼاس انغٕق. ٔفٓى يٍ خالل يُالشح 

ة فٙ يٕػٕع انًغاًْح انمطشٚح انًؼهٍ ػُٓا أٌ لطش عررٕجّ إنٗ األعٕاق يٍ جٓح نششاء تؼغ انغُذاخ انذٔنٛح انهثُاَٛح، ٔستًا عركرر

 ."اإلطذاس انًمثم ٔؽثؼاً تفٕائذ انغٕق فٙ دُّٛ، أ٘ "أَُا أياو ػًهٛح ذجاسٚح


