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بني  �شلمان  فــرا�ــس  ال�شوري  التجاري  امل�شرف  مدير 

قرو�س  على  احلا�شلني  املتعاملني  عدد  اأن  لـ»الوطن« 

وت�شهيالت من امل�شرف يبلغ 17580 متعاماًل، ويبلغ عدد 

التزاماتهم  لتنفيذ  املتابعني  واملقرت�شني  اجليدة  الديون 

مبواعيدها 14380 متعاماًل، على حني و�شل عدد املالحقني 

ق�شائياَ 3200 متعامل بحجم مديونية نحو 55 مليار لرية 

�شورية.

ما  نوعاً  ن�شبياً  اإيجابياً  ــرًا  اأث هناك  اأن  �شلمان  واأو�شح 

امل�شرف  اأجــراهــا  التي  ــة  واجلــدول الت�شوية  لعمليات 

قوانني  من  بال�شتفادة  الراغبني  املتعرثين  للمقرت�شني 

القرو�س  وعدد  قيمة  اإىل  النظر  مت  اإذا  وخا�شة  اجلدولة، 

اجلدولة  ومرا�شيم  قوانني  على  بلغت  والتي  املجدولة 

�شورية،  لرية  مليارات   7.8 بقيمة  قر�شاً   750 املختلفة 

وتخلف بع�س من اأجرى عقود الت�شوية عن اإمتامها حتت 

مربرات غري مقنعة.

ومن احللول الناجحة ملعاجلة م�شكلة القرو�س املتعرثة، 

اإعفاء  تت�شمن  ت�شويات  مرا�شيم  اإ�شدار  �شلمان،  بح�شب 

من الفوائد ب�شكل كامل وخا�شة للمت�شررين من املتعرثين 

ب�شبب الأزمة، اإ�شافة اإىل منح حوافز ت�شجيعية للمتعاملني 

منح  مع  �شريع،  ب�شكل  املتعرثة  قرو�شهم  ي�شددون  الذين 

جديدة  قرو�شاً  بالت�شوية  يلتزمون  الذين  املتعاملني 

على  والعمل  املت�شررة،  وامل�شانع  امل�شاريع  لت�شغيل 

لدفع  الت�شديد  على  القادرين  لإجبار  معينة  �شيغ  اإيجاد 

تاأجيل  اإىل  بالإ�شافة  التزامات،  من  عليهم  مرتتب  هو  ما 

تدمري  الثابت  املتعاملني  على  املرتتبة  اللتزامات  ت�شديد 

م�شاريعهم وم�شانعهم.

الرتيث مطلوب

بنينّ  زيــتــون  قا�شم  ال�شناعي  امل�شرف  مدير  جهته  مــن 

قرو�س  باأنها  متتاز  امل�شرف  قــرو�ــس  اأن  لـــ»الــوطــن« 

من  اأكــرث  وجــود  مع  ما،  نوعاً  كبرية  مبالغها  ا�شتثمارية 

قر�س لنف�س املقرت�س فقد كان من املمكن لنف�س املقرت�س 

احل�شول على قر�س ت�شهيالت متنوعة �شغرية ومتو�شطة.

امل�شرف  قرو�س  من  الأ�شا�شي  الهدف  اأن  زيتون  واأو�شح 

ومتقدمة  متطورة  حملية  �شناعات  اإقامة  كان  ال�شناعي 

اإىل احل�شول  والو�شول  املحلية،  ال�شوق  احتياجات  تلبي 

على حيز يف ال�شوق اخلارجي من خالل املناف�شة عن طريق 

تقدمي الدعم للو�شول مليزات جودة مرتفعة للمنتج املحلي.

موؤكدًا اأن قوانني ومرا�شيم الت�شوية كانت جمدية مع بع�س 

التي  ال�شارمة  الإجراءات  وخا�شًة  املتعرثين  املقرت�شني 

قام بها امل�شرف بحق املتعرثين كاإجراء منع ال�شفر وتنفيذ 

احلجز على �شمانات القرو�س، بالإ�شافة اإىل فر�س �شروط 

قا�شية على املقرت�س الراغب باإجراء عملية طي لقرار منع 

ال�شفر منها اأن يقوم املتعامل بدفع ما يقارب 25 باملئة من 

اإجمايل كتلة الدين اإىل ت�شديد جزء مقبول من ديون هوؤلء.

لدى  الت�شديد  عملية  واجهت  التي  املعوقات  بع�س  وعن 

اأفرزتها  التي  الثقافة  اإىل  تعود  اأنها  زيتون  ذكر  امل�شرف 

ال�شداد  عدم  اإىل  بع�شهم  دفع  ما  ال�شناعيني  عند  الأزمــة 

التجار  معظم  لــدى  العام  والتوجه  امل�شتقبل  من  خوفاً 

وال�شناعيني اإىل الدخار، بالإ�شافة اإىل تدمري عدد كبري من 

املن�شاآت وتوقف بع�شها عن العمل وبالتايل كان هناك عجز 

حقيقي عن ال�شداد.

مل  اأنها  قا�شم  بــراأي  �شدرت  التي  املرا�شيم  يخ�س  وفيما 

اإجراء  �شرورة  على  م�شددًا  الأزمــة،  ظروف  كثريًا  تراع 

عملية تقييم لهذه املرا�شيم للوقوف على الأ�شباب الدقيقة 

التي اأدت اإىل عدم ال�شتفادة منها بال�شكل الأمثل والنطالق 

حت�شيل  يف  جديدة  وثقافة  جديدة  مرحلة  اإىل  النتائج  من 

الديون املتعرثة.

وعن اإمكانية اإجراء �شراكة للم�شارف مع بع�س امل�شاريع 

اقت�شادية عند  اأن حتقق جدوى  املمكن  التي من  املتوقفة 

ت�شغيلها بحيث ي�شتعيد امل�شرف جزءًا من ديونه بامتالكه 

لن�شبة من امل�شروع وي�شتطيع حت�شيل ديونه من الإنتاج، 

للم�شارف  النافذة  القوانني  وح�شب  يحق  اأنــه  اأو�شح 

ــالأوراق  ب وال�شتثمار  املالية  املوؤ�ش�شات  يف  ال�شتثمار 

ال�شراكة عملية معقدة وحتتاج  اإن هذه  املالية، على حني 

اإىل  م�شريًا  بها،  خا�س  قانون  تنظيم  يتم  باأن  لها  للو�شول 

اأن هذه الثقافة بعيدة حالياً، منوهاً بعدم حتقيق النجاح 

اأنه  ويالحظ  جتمع  من  لأكرث  حملياً  اخلا�شة  لل�شراكات 

من  واحــدًا  جياًل  عمرها  يكون  العائلية  ال�شركات  حتى 

هذه  ت�شمحل  الورثة  اإىل  امللكية  انتقال  وعند  املوؤ�ش�شني 

املوؤ�ش�شات بدًل من اأن تكون ب�شكل اأكرب تطورًا ول ت�شمد 

مع الزمن اإل املوؤ�ش�شات الفردية.

لثقافة  مبدئي  ب�شكل  والتعميم  القتناع  يجب  اأنه  مبيناً 

ال�شراكة على �شعيد القطاع اخلا�س وعلى �شعيد القطاع 

ت�شريعات  اإ�شدار  اإىل  النطالق  يتم  حتى  والعام  امل�شرتك 

مو�شوع  اأن  ومــعــربًا  الــ�ــشــراكــة،  ــذه  ه لتنظيم  جــديــدة 

امل�شارف ياأتي يف املرحلة الأخرية من هذا التعديل.

وق�شم زيتون املتعرثين اإىل �شريحة اأ�شحاب املن�شاآت التي 

و�شريحة  الت�شديد،  عليهم  وتعذر  الأزمــة  ب�شبب  تدمرت 

ميكن  ل  ولكن  �شليمة  من�شاآتهم  زالت  ما  من�شاآت  اأ�شحاب 

لهم ا�شتثمارها ب�شبب الظروف احلالية التي مير بها القطر 

�شريحة  واإىل  اآمنة،  غري  مناطق  يف  املن�شاآت  هذه  ولوقوع 

تواجه  ولكن  اآمنة  مناطق  املوجودة يف  املن�شاآت  اأ�شحاب 

�شعوبة يف ال�شتثمار.

وبنينّ زيتون اأنه يجب التفريق يف جميع احلالت بني �شريحة 

الذين كانت  املتعرثين  النية وبني معظم  املتعرثين �شيئي 

وهوؤلء  تعرثهم،  وراء  احلقيقي  ال�شبب  احلالية  الأزمــة 

يجب  لذا  احلايل،  الواقع  �شمن  ديونهم  ملعاجلة  �شبيل  ل 

الأزمة،  بعد  ما  ملرحلة  القرو�س  هذه  معاجلة  يف  الرتيث 

اأم  للمتعاملني  �شواء  حلول  اإيجاد  حالياً  ال�شعب  من  لأنه 

اإىل  للم�شارف لأن الأولويات احلالية هي الو�شول بالقطر 

الأمان والق�شاء على الإرهاب.

ولي�س  العقدية  الفوائد  كامل  من  الإعفاء  اأن  اإىل  واأ�شار 

التاأخريية يف عهدة وزارتي القت�شاد واملالية ويف حال كان 

خيارًا ل بد منه اأمام الو�شع الراهن ومن املرجح اأنه �شيتم 

الو�شول اإىل هذه القرار، لأن احلكومة �شتنظر اإىل هذا الأمر 

من مقيا�س الربح واخل�شارة على م�شتوى الوطن لت�شل اإىل 

توازن بني الرقم الذي تخ�شره امل�شارف من خالل الإعفاء 

الإنتاج  عجلة  ــادة  اإع من  املحققة  الأربــاح  وبني  الكامل 

للدوران.

ال حلول؟!

لـ»الوطن«  بني  العلي  اأحمد  العقاري  امل�شرف  عام  مدير 

ال�شياحية  منها  عديدة  لغايات  جــاء  القرو�س  منح  اأن 

وال�شتثمارية وللم�شاهمة يف ا�شتكمال اإقامة هذه امل�شاريع 

ودعم اإقالعها لدعم القت�شاد الوطني.

كما منحت القرو�س لذوي الدخل املحدود لغايات �شراء اأو 

اإكمال اأو ترميم �شقق �شكنية والتي ل يتجاوز �شقف القر�س 

القرو�س  وهذه  �شورية  لرية  املليون  ون�شف  املليون  فيها 

)قبل  وذلك  القرو�س  جممل  بني  الكربى  ال�شريحة  ت�شكل 

تاريخ التوقف عن منح القرو�س ال�شادر عن رئا�شة جمل�س 

ال�شيولة  ن�شبة  لتدين  نظرًا   )2012 اأيلول  �شهر  يف  الوزراء 

لدى امل�شرف عن الن�شبة القانونية.

قبل  من  املتخذة  الق�شائية  الإجـــراءات  اأن  علي  واعترب 

اإدارة امل�شرف بحق املقرت�شني املتعرثين �شاهمت ب�شكل 

تطبيق  ظل  يف  وخا�شة  امل�شرف  اأمــوال  حت�شيل  يف  كبري 

امل�شرفية  املحاكم  باإحداث  اخلا�شني  و21   19 القانونني 

واتخاذ اإجراءات منع ال�شفر بحق املقرت�شني املتعرثين.

ومن  ــة  الأزم اأثناء  تعرث  من  بني  التمييز  �شرورة  واأكــد 

الواقعة  املن�شاآت  بني  التمييز  يجب  كما  الأزمة  قبل  تعرث 

التعامل  حيث  من  ال�شاخنة  واملناطق  الآمنة  املناطق  يف 

والإجراءات.

تنفذ  والتي  واجلــدولــة  الت�شوية  عمليات  ــاأن  ب مو�شحاً 

واملمدد   2014 لعام   8 كاملر�شوم  ال�شادرة  املرا�شيم  وفق 

 2012 لعام   51 واملــر�ــشــوم   2014 لعام   30 بالقانون 

واملر�شوم   2012 لعام   52 بالقانون  املمدد   3 واملر�شوم 

جتميد  املت�شمن   2013 لعام  بالحتياطيني  اخلا�س   56

اأثر  لها  كان  الحتياطية  اخلدمة  تاأديتهم  اأثناء  الأق�شاط 

اإيجابي كبري يف ازدياد حت�شيالت امل�شرف املالية من خالل 

املقرت�شني  على  املرتتبة  والت�شديد  الدفع  عملية  ت�شهيل 

ظل  يف  وخ�شو�شاً  املرتتبة  املبالغ  وتق�شيط  املتعرثين 

الظروف الراهنة.

وعن اإمكانية الت�شاركية مع املتعرثين يف ظل هذه الأحوال 

ال�شائدة ووجود عدد ل باأ�س به من القرو�س املمنوحة على 

�شمانات موجودة يف مناطق �شاخنة بني علي اأن مو�شوع 

الت�شاركية يحتاج لبيئة قانونية خا�شة بهذا املو�شوع لأنه 

مو�شوع حمدث، م�شريًا اإىل اأنه مت ال�شماح مبنح القرو�س 

الت�شغيلية لتمويل راأ�س املال العامل واأن امل�شرف الآن يف 

جمل�س  قبل  من  اخلا�شة  التنفيذية  التعليمات  اإعداد  طور 

اإدارة امل�شرف. على حني مل يجد علي اأن هناك اأي حلول 

من املمكن اأن ت�شهم يف حل م�شكلة القرو�س املتعرثة.

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�شلت امل�شارف وخا�شة احلكومية يف فرتة ما قبل الأزمة اإىل درجة كبرية من املناف�شة، نتج 

عنها جودة يف اخلدمات املقدمة للجمهور، وخا�شة مع تو�شع فروع واأن�شطة امل�شارف اخلا�شة.

ومبا اأن امل�شارف هي املكون الأ�شا�شي لل�شوق املالية، وهي مراآة القت�شاد؛ فقد مت ا�شتهدافها 

منذ بداية احلرب على �شورية، ودليل ذلك الإ�شاعات الكثرية التي ا�شتهدفت القطاع امل�شريف 

للنيل من متا�شكه.

واأ�شاب القطاع امل�شريف اإ�شافة اإىل الأ�شرار املبا�شرة والتخريب، �شررًا اأكرب يف مو�شوع 

القرو�س التي تعرث اأ�شحابها يف ال�شداد ب�شبب ظروف احلرب، اأو عن عمد بق�شد التخريب يف 

بع�س احلالت. علماً باأن هذه القرو�س متنوعة يف غايات املنح من قرو�س اأفراد وا�شتهالكية 

و�شكن وا�شتثمارية و�شخ�شية ما يفر�س باملقابل طرقاً متعددة ملعاجلتها.. فكيف تعاملت 

امل�شارف العامة يف �شورية مع هذا امللف ال�شائك؟ وما املقرتحات والتقييمات؟ هذا ما يجيب عنه 

مديرو بع�س امل�شارف يف هذا التقرير.

تحقيق


