تحقيق

ما تطلبه المصارف العامة لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة:

مراسيم تسوية تتضمن إعفاءات من كامل الفوائد..
وتريث يف ملف املتعثرين بسبب األزمة ملا بعد انتهائها
حممد راكان م�صطفى
و�صلت امل�صارف وخا�صة احلكومية يف فرتة ما قبل الأزمة �إىل درجة كبرية من املناف�سة ،نتج
عنها جودة يف اخلدمات املقدمة للجمهور ،وخا�صة مع تو�سع فروع و�أن�شطة امل�صارف اخلا�صة.
ومبا �أن امل�صارف هي املكون الأ�سا�سي لل�سوق املالية ،وهي مر�آة االقت�صاد؛ فقد مت ا�ستهدافها
منذ بداية احلرب على �سورية ،ودليل ذلك الإ�شاعات الكثرية التي ا�ستهدفت القطاع امل�صريف
للنيل من متا�سكه.
و�أ�صاب القطاع امل�صريف �إ�ضافة �إىل الأ�ضرار املبا�شرة والتخريب� ،ضرر ًا �أكرب يف مو�ضوع
القرو�ض التي تعرث �أ�صحابها يف ال�سداد ب�سبب ظروف احلرب� ،أو عن عمد بق�صد التخريب يف
بع�ض احلاالت .علماً ب�أن هذه القرو�ض متنوعة يف غايات املنح من قرو�ض �أفراد وا�ستهالكية
و�سكن وا�ستثمارية و�شخ�صية ما يفر�ض باملقابل طرقاً متعددة ملعاجلتها ..فكيف تعاملت
امل�صارف العامة يف �سورية مع هذا امللف ال�شائك؟ وما املقرتحات والتقييمات؟ هذا ما يجيب عنه
مديرو بع�ض امل�صارف يف هذا التقرير.
مدير امل�صرف التجاري ال�سوري ف��را���س �سلمان بني
لـ«الوطن» �أن عدد املتعاملني احلا�صلني على قرو�ض
وت�سهيالت من امل�صرف يبلغ  17580متعامالً ،ويبلغ عدد
الديون اجليدة واملقرت�ضني املتابعني لتنفيذ التزاماتهم
مبواعيدها  14380متعامالً ،على حني و�صل عدد املالحقني
ق�ضائياَ  3200متعامل بحجم مديونية نحو  55مليار لرية
�سورية.
و�أو�ضح �سلمان �أن هناك �أث��ر ًا �إيجابياً ن�سبياً نوعاً ما
لعمليات الت�سوية واجل��دول��ة التي �أج��راه��ا امل�صرف
للمقرت�ضني املتعرثين الراغبني باال�ستفادة من قوانني
اجلدولة ،وخا�صة �إذا مت النظر �إىل قيمة وعدد القرو�ض
املجدولة والتي بلغت على قوانني ومرا�سيم اجلدولة
املختلفة  750قر�ضاً بقيمة  7.8مليارات لرية �سورية،
وتخلف بع�ض من �أجرى عقود الت�سوية عن �إمتامها حتت
مربرات غري مقنعة.
ومن احللول الناجحة ملعاجلة م�شكلة القرو�ض املتعرثة،
بح�سب �سلمان� ،إ�صدار مرا�سيم ت�سويات تت�ضمن �إعفاء
من الفوائد ب�شكل كامل وخا�صة للمت�ضررين من املتعرثين
ب�سبب الأزمة� ،إ�ضافة �إىل منح حوافز ت�شجيعية للمتعاملني
الذين ي�سددون قرو�ضهم املتعرثة ب�شكل �سريع ،مع منح
املتعاملني الذين يلتزمون بالت�سوية قرو�ضاً جديدة
لت�شغيل امل�شاريع وامل�صانع املت�ضررة ،والعمل على
�إيجاد �صيغ معينة لإجبار القادرين على الت�سديد لدفع
ما هو مرتتب عليهم من التزامات ،بالإ�ضافة �إىل ت�أجيل
ت�سديد االلتزامات املرتتبة على املتعاملني الثابت تدمري
م�شاريعهم وم�صانعهم.

الرتيث مطلوب
م��ن جهته مدير امل�صرف ال�صناعي قا�سم زي��ت��ون نّبي
ل��ـ«ال��وط��ن» �أن ق��رو���ض امل�صرف متتاز ب�أنها قرو�ض
ا�ستثمارية مبالغها كبرية نوعاً ما ،مع وج��ود �أك�ثر من
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قر�ض لنف�س املقرت�ض فقد كان من املمكن لنف�س املقرت�ض
احل�صول على قر�ض ت�سهيالت متنوعة �صغرية ومتو�سطة.
و�أو�ضح زيتون �أن الهدف الأ�سا�سي من قرو�ض امل�صرف
ال�صناعي كان �إقامة �صناعات حملية متطورة ومتقدمة
تلبي احتياجات ال�سوق املحلية ،والو�صول �إىل احل�صول
على حيز يف ال�سوق اخلارجي من خالل املناف�سة عن طريق
تقدمي الدعم للو�صول مليزات جودة مرتفعة للمنتج املحلي.
م�ؤكد ًا �أن قوانني ومرا�سيم الت�سوية كانت جمدية مع بع�ض
املقرت�ضني املتعرثين وخا�ص ًة الإجراءات ال�صارمة التي
قام بها امل�صرف بحق املتعرثين ك�إجراء منع ال�سفر وتنفيذ
احلجز على �ضمانات القرو�ض ،بالإ�ضافة �إىل فر�ض �شروط
قا�سية على املقرت�ض الراغب ب�إجراء عملية طي لقرار منع
ال�سفر منها �أن يقوم املتعامل بدفع ما يقارب  25باملئة من
�إجمايل كتلة الدين �إىل ت�سديد جزء مقبول من ديون ه�ؤالء.
وعن بع�ض املعوقات التي واجهت عملية الت�سديد لدى
امل�صرف ذكر زيتون �أنها تعود �إىل الثقافة التي �أفرزتها
الأزم��ة عند ال�صناعيني ما دفع بع�ضهم �إىل عدم ال�سداد
خوفاً من امل�ستقبل والتوجه العام ل��دى معظم التجار
وال�صناعيني �إىل االدخار ،بالإ�ضافة �إىل تدمري عدد كبري من
املن�ش�آت وتوقف بع�ضها عن العمل وبالتايل كان هناك عجز
حقيقي عن ال�سداد.
وفيما يخ�ص املرا�سيم التي �صدرت ب��ر�أي قا�سم �أنها مل
تراع كثري ًا ظروف الأزم��ة ،م�شدد ًا على �ضرورة �إجراء
عملية تقييم لهذه املرا�سيم للوقوف على الأ�سباب الدقيقة
التي �أدت �إىل عدم اال�ستفادة منها بال�شكل الأمثل واالنطالق
من النتائج �إىل مرحلة جديدة وثقافة جديدة يف حت�صيل
الديون املتعرثة.
وعن �إمكانية �إجراء �شراكة للم�صارف مع بع�ض امل�شاريع
املتوقفة التي من املمكن �أن حتقق جدوى اقت�صادية عند
ت�شغيلها بحيث ي�ستعيد امل�صرف جزء ًا من ديونه بامتالكه
لن�سبة من امل�شروع وي�ستطيع حت�صيل ديونه من الإنتاج،

�أو�ضح �أن��ه يحق وح�سب القوانني النافذة للم�صارف
اال�ستثمار يف امل�ؤ�س�سات املالية واال�ستثمار ب��الأوراق
املالية ،على حني �إن هذه ال�شراكة عملية معقدة وحتتاج
للو�صول لها ب�أن يتم تنظيم قانون خا�ص بها ،م�شري ًا �إىل
�أن هذه الثقافة بعيدة حالياً ،منوهاً بعدم حتقيق النجاح
لل�شراكات اخلا�صة حملياً لأكرث من جتمع ويالحظ �أنه
حتى ال�شركات العائلية يكون عمرها جي ًال واح��د ًا من
امل�ؤ�س�سني وعند انتقال امللكية �إىل الورثة ت�ضمحل هذه
امل�ؤ�س�سات بد ًال من �أن تكون ب�شكل �أكرب تطور ًا وال ت�صمد
مع الزمن �إال امل�ؤ�س�سات الفردية.
مبيناً �أنه يجب االقتناع والتعميم ب�شكل مبدئي لثقافة
ال�شراكة على �صعيد القطاع اخلا�ص وعلى �صعيد القطاع
امل�شرتك والعام حتى يتم االنطالق �إىل �إ�صدار ت�شريعات
ج��دي��دة لتنظيم ه��ذه ال�����ش��راك��ة ،وم��ع�بر ًا �أن مو�ضوع
امل�صارف ي�أتي يف املرحلة الأخرية من هذا التعديل.
وق�سم زيتون املتعرثين �إىل �شريحة �أ�صحاب املن�ش�آت التي
تدمرت ب�سبب الأزم��ة وتعذر عليهم الت�سديد ،و�شريحة
�أ�صحاب من�ش�آت ما زالت من�ش�آتهم �سليمة ولكن ال ميكن
لهم ا�ستثمارها ب�سبب الظروف احلالية التي مير بها القطر
ولوقوع هذه املن�ش�آت يف مناطق غري �آمنة ،و�إىل �شريحة
�أ�صحاب املن�ش�آت املوجودة يف مناطق �آمنة ولكن تواجه
�صعوبة يف اال�ستثمار.
وبي زيتون �أنه يجب التفريق يف جميع احلاالت بني �شريحة
نّ
املتعرثين �سيئي النية وبني معظم املتعرثين الذين كانت
الأزم��ة احلالية ال�سبب احلقيقي وراء تعرثهم ،وه�ؤالء
ال �سبيل ملعاجلة ديونهم �ضمن الواقع احلايل ،لذا يجب
الرتيث يف معاجلة هذه القرو�ض ملرحلة ما بعد الأزمة،
لأنه من ال�صعب حالياً �إيجاد حلول �سواء للمتعاملني �أم
للم�صارف لأن الأولويات احلالية هي الو�صول بالقطر �إىل
الأمان والق�ضاء على الإرهاب.
و�أ�شار �إىل �أن الإعفاء من كامل الفوائد العقدية ولي�س

الت�أخريية يف عهدة وزارتي االقت�صاد واملالية ويف حال كان
خيار ًا ال بد منه �أمام الو�ضع الراهن ومن املرجح �أنه �سيتم
الو�صول �إىل هذه القرار ،لأن احلكومة �ستنظر �إىل هذا الأمر
من مقيا�س الربح واخل�سارة على م�ستوى الوطن لت�صل �إىل
توازن بني الرقم الذي تخ�سره امل�صارف من خالل الإعفاء
الكامل وبني الأرب��اح املحققة من �إع��ادة عجلة الإنتاج
للدوران.

ال حلول؟!
مدير عام امل�صرف العقاري �أحمد العلي بني لـ«الوطن»
�أن منح القرو�ض ج��اء لغايات عديدة منها ال�سياحية
واال�ستثمارية وللم�ساهمة يف ا�ستكمال �إقامة هذه امل�شاريع
ودعم �إقالعها لدعم االقت�صاد الوطني.
كما منحت القرو�ض لذوي الدخل املحدود لغايات �شراء �أو
�إكمال �أو ترميم �شقق �سكنية والتي ال يتجاوز �سقف القر�ض
فيها املليون ون�صف املليون لرية �سورية وهذه القرو�ض
ت�شكل ال�شريحة الكربى بني جممل القرو�ض وذلك (قبل
تاريخ التوقف عن منح القرو�ض ال�صادر عن رئا�سة جمل�س
الوزراء يف �شهر �أيلول  )2012نظر ًا لتدين ن�سبة ال�سيولة
لدى امل�صرف عن الن�سبة القانونية.
واعترب علي �أن الإج���راءات الق�ضائية املتخذة من قبل
�إدارة امل�صرف بحق املقرت�ضني املتعرثين �ساهمت ب�شكل
كبري يف حت�صيل �أم��وال امل�صرف وخا�صة يف ظل تطبيق
القانونني  19و 21اخلا�صني ب�إحداث املحاكم امل�صرفية
واتخاذ �إجراءات منع ال�سفر بحق املقرت�ضني املتعرثين.
و�أك��د �ضرورة التمييز بني من تعرث �أثناء الأزم��ة ومن
تعرث قبل الأزمة كما يجب التمييز بني املن�ش�آت الواقعة
يف املناطق الآمنة واملناطق ال�ساخنة من حيث التعامل
والإجراءات.
مو�ضحاً ب���أن عمليات الت�سوية واجل��دول��ة والتي تنفذ
وفق املرا�سيم ال�صادرة كاملر�سوم  8لعام  2014واملمدد
بالقانون  30لعام  2014وامل��ر���س��وم  51لعام 2012
واملر�سوم  3املمدد بالقانون  52لعام  2012واملر�سوم
 56اخلا�ص باالحتياطيني لعام  2013املت�ضمن جتميد
الأق�ساط �أثناء ت�أديتهم اخلدمة االحتياطية كان لها �أثر
�إيجابي كبري يف ازدياد حت�صيالت امل�صرف املالية من خالل
ت�سهيل عملية الدفع والت�سديد املرتتبة على املقرت�ضني
املتعرثين وتق�سيط املبالغ املرتتبة وخ�صو�صاً يف ظل
الظروف الراهنة.
وعن �إمكانية الت�شاركية مع املتعرثين يف ظل هذه الأحوال
ال�سائدة ووجود عدد ال ب�أ�س به من القرو�ض املمنوحة على
�ضمانات موجودة يف مناطق �ساخنة بني علي �أن مو�ضوع
الت�شاركية يحتاج لبيئة قانونية خا�صة بهذا املو�ضوع لأنه
مو�ضوع حمدث ،م�شري ًا �إىل �أنه مت ال�سماح مبنح القرو�ض
الت�شغيلية لتمويل ر�أ�س املال العامل و�أن امل�صرف الآن يف
طور �إعداد التعليمات التنفيذية اخلا�صة من قبل جمل�س
�إدارة امل�صرف .على حني مل يجد علي �أن هناك �أي حلول
من املمكن �أن ت�سهم يف حل م�شكلة القرو�ض املتعرثة.

