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لقاء

 كيف تقيمون و�شع التمويل وامل�شرفية الإ�شالمية يف �شورية 

بعد خم�س �شنوات من عمر الأزمة؟

اأنه من املالحظ وب�شهادة عدد من  اإىل  اأود التنويه  بداية    

العاملية  اأو  املحلية  �شواء  املتخ�ش�شة  القت�شادية  ال�شحف 

واملحللني القت�شاديني، اأن القطاع امل�شريف ال�شوري ا�شتطاع 

التعامل مع تداعيات الأزمة بكفاءة عالية وكان اأحد العوامل 

املرونة  خالل  ومن  الوطني.  القت�شاد  �شمود  يف  الأ�شا�شية 

النقد  مبجل�س  ممثلة  النقدية  ال�شلطات  قبل  مــن  العالية 

امل�شارف  ا�شتطاعت  املركزي  �شورية  وم�شرف  والت�شليف 

اإيجاد احللول العملية للتعامل مع ملفات التمويل املتعرثة مبا 

ي�شمن �شالمة القطاع من جهة واحلفاظ على اأموال امل�شاهمني 

من جهة اأخرى.

اأما بخ�شو�س القطاع امل�شريف الإ�شالمي يف ظل الأزمة، ب�شكل 

عام اأ�شتطيع القول اإن امل�شارف الإ�شالمية العاملة يف ال�شوق 

يوؤكده  ما  وهذا  الفرتة،  خالل  متيزًا  الأكــرث  كانت  ال�شورية 

ال�شوق  من  الإ�شالمية  للم�شارف  ال�شوقية  احل�شة  ارتفاع 

امل�شرفية اخلا�شة من نحو 20% يف ال�شهر 2012/6 لت�شل اإىل 

38% بال�شهر 2015/6 م.

كيف تكيف البنك مع الظروف واملعطيات القت�شادية غري   

ا�شتقرار  على  حمافظاً  ليبقى  الأزمة  اأفرزتها  التي  الطبيعية 

مركزه املايل متفادياً حدوث موجة �شحب لل�شيولة؟

  بب�شاطة بدل اأن نلعن الظالم اأ�شاأنا �شمعة وتقدمنا الركب، 

احلقيقة ومن بداية الأزمة و�شع البنك اإ�شرتاتيجية وا�شحة 

بالعالقات  متعلق  هو  ما  منها  القرارات  من  جمموعة  واتخذ 

متعلق  هــو  مــا  ومنها  املرا�شلة  املــ�ــشــارف  مــع  اخلــارجــيــة 

مفرزات  مع  التعامل  من  ميكنه  مبا  الداخلية  بــالإجــراءات 

الأزمة وكان اأبرزها احلفاظ على ن�شبة �شيولة عالية للبنك لكل 

العمالت، وهذا الإجراء كفيل بامت�شا�س اأي موجة �شحوبات. 

والت�شدد يف �شروط التعامل واملق�شود هنا اتخاذ اأعلى تدابري 

اإن  الطبيعية  غري  الــظــروف  يف  املطلوبة  واحلــذر  احليطة 

واملناطق  والب�شائع  املنتجات  اأم  الأفــراد  م�شتوى  على  كان 

و�شروط التمويل.. اإلخ.

�شبكة  البنك  و�شع  فقد  اخلارجية  العالقات  م�شتوى  على  اأما 

الدولية  امل�شرفية  والأعــراف  القوانني  مراعاة  مع  مرا�شليه 

و�شار البنك يف تنفيذ اإ�شرتاتيجيته ب�شكل متاأن ومتوازن.

 ما موقفكم من م�شروع ال�شكوك الإ�شالمية يف �شورية؟ وكيف 

تدعمونه؟ وكيف يوؤثر يف القت�شاد؟

ال�شكوك  مل�شروع  امل�شجعني  من  �شورية  الربكة  بنك    

الإ�شالمية ملا كان لهذا املنتج من اأهمية كبرية يف دعم وتنمية 

اآ�شيا �شرعت  العربي و�شرق  العامل  القت�شاد وكثري من دول 

وكانت  لها  متعددة  باإ�شدارات  و�شمحت  الإ�شالمية  لل�شكوك 

حاجة  اأ�شبحت  اأنها  وباعتقادي  ناجحة  بالعموم  التجربة 

ملّحة يف ال�شوق ال�شورية وخا�شة يف املرحلة القادمة.

 كيف تاأثرت م�شادر اأموال البنك خالل الأزمة وكيف تعاملتم 

معها؟

اأرباح  اإن م�شادر الدخل الرئي�شية للبنك تاأتي من خالل     

على  يتقا�شاها  التي  والعمولت  والر�شوم  التمويل  عمليات 

اإيــرادات  اإىل  اإ�شافة  للمتعاملني،  امل�شرفية  اخلدمات  تقدمي 

والت�شريعات  القوانني  وفق  املالية  ال�شتثمارية  التوظيفات 

النافذة.

ولزيادة قاعدة املتعاملني قام البنك مبتابعة خطته يف النت�شار 

من  كٍل  يف  جديدين  فرعني  بافتتاح  فقام  اجلغرايف  والتو�شع 

التي  الفروع  عن  للتعوي�س  وطرطو�س  الالذقية  حمافظتي 

قاعدة  زادت  وفعاًل  وحم�س،  حلب  حمافظتي  يف  اإغالقها  مت 

املتعاملني بحدود 30% عن العام 2014.

ت�شويقية  درا�شات  على  وبناًء  البنك  قام  اأخــرى  جهة  ومن 

م�شرفية  وخدمات  منتجات  بطرح  املتعاملني  لحتياجات 

مبتكرة تطرح لأول مرة يف ال�شوق ال�شورية لتلبية احتياجات 

املجتمع باأو�شع �شرائحه.

ومن هذه املنتجات على �شبيل املثال نذكر اآخر املنتجات التي 

طرحها البنك:

• منتج »نّورت« وتقوم فكرة هذا املنتج على م�شاعدة اأفراد 
املجتمع يف اإيجاد بدائل وحلول لنقطاع التيار الكهربائي التي 

لأ�شحاب  الــالزم  التمويل  تاأمني  خالل  من  القطر  منه  يعاين 

املنازل واملن�شاآت اخلدمية والفعاليات القت�شادية ال�شغرية.

على  املنتج  هــذا  فكرة  وتقوم  ال�شمان«  »ح�شاب  منتج   •
ت�شهيل عمليات بيع و�شراء العقارات من خالل جتنيب البائع 

العقار  لثمن  النقدية  احلــيــازة  خماطر  للعقار  وامل�شرتي 

واإ�شافة عامل الأمان والثقة بني البائع وامل�شرتي ل�شمان دفع 

للم�شرتي عدم  البيع وي�شمن  اإمتام عملية  للبائع عند  القيمة 

الدفع حتى نقل امللكية ل�شمه.

خدمة حتويل الأموال عرب الهاتف اخللوي من خالل قناة  •
التي  �شورية  يف  امل�شبوقة  وغري  الأوىل  اخلدمة  وهي   USSD
عرب  احل�شابات  بني  التحويل  من  املتعاملني  جمهور  متكن 

املوبايل والطالع على حركة احل�شاب والر�شيد دون احلاجة 

لوجود اإنرتنت ودون احلاجة لوجود موبايل ذكي.

اإىل  تنظرون  وكيف  امل�شرف؟  اإ�شرتاتيجية  �شمات  اأبرز  ما   

امل�شتقبل امل�شريف يف �شورية؟

اإ�شرتاتيجيته على  بناء  الربكة �شورية يعتمد يف  بنك  اإّن    

التفاوؤل وقد ا�شتخدمنا اأيقونة التفاوؤل حتى يف طباعة تقاريرنا 

ال�شنوية.

فامل�شرف قائم يف �شورية خلدمة ال�شعب ال�شوري وامل�شاهمة 

وتاأمني  ومنتجات،  خدمات  من  امل�شرفية  متطلباته  تاأمني  يف 

فر�س عمل.

اإ�شرتاتيجيته  �شورية  الربكة  بنك  و�شع  املنطلق  هذا  ومن 

لالأعوام القادمة مبنية على متابعة وا�شتمرار العمل للم�شاهمة 

يف مرحلة اإعادة الإعمار اإن �شاء اهلل.

وغري  مبا�شرة  عمل  فر�س  اإيجاد  يف  ي�شاهم  البنك  اأن  كما 

 144 بتعيني  البنك  قام  فقد  �شورية،  يف  العاملة  لليد  مبا�شرة 

موظفاً خالل ال�شنتني والن�شف الأخرية، اأما فر�س العمل غري 

املبا�شرة الناجتة عن �شخ ال�شتثمارات والتمويل فيمكنك اأن 

ت�شيف اإىل الرقم �شفر اأو �شفرين.

العام  القطاعني  بني  الت�شاركية  باأهمية  اإمياننا  خالل  ومن 

واخلا�س قمنا خالل هذا العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة 

ال�شتثمار ال�شورية يف جمال دعم ال�شراكة بني القطاعني العام 

اخلا�س وت�شجيع ال�شتثمار من خالل توفري م�شادر التمويل 

مت  كما  الإعمار،  اإعــادة  ومرحلة  احلالية  املرحلة  يف  املالئمة 

توقيع مذكرة تفاهم يف جمال البحث العلمي مع جامعة دم�شق.

املا�شية  الفرتة  خالل  امل�شرف  بذلها  التي  للجهود  وكنتيجة 

ا�شتطاع احل�شول على جائزة اأف�شل بنك اإ�شالمي يف �شورية 

جملة  متنحها  التي  اجلوائز  جمموعة  �شمن   ،2015 للعام 

غلوبال فاينان�س )Global Finance( الأمريكية املتخ�ش�شة يف 

جمال البنوك والتمويل ملوؤ�ش�شات ال�شريفة والتمويل العاملية، 

ذات النت�شار الوا�شع عاملياً، وال�شمعة العاملية املرموقة.

وللعام الثالث على التوايل يحافظ البنك على توافق اإجراءات 

. 2008/9001 ISO عمله ومتطلبات �شهادة اإدارة اجلودة

من  وم�شتمدة  تفاوؤلية  نظرة  فهي  للم�شتقبل  نظرتنا  عن  اأما 

فقال  الأر�ـــس  بعمارة  ياأمرنا  الــذي  احلنيف  ديننا  تعاليم 

ال�شاعة ويف يد  اللـه عليه و�شلم »اإن قامت  اللـه �شلى  ر�شول 

اأحدكم ف�شيلة فاإن ا�شتطاع األ تقوم حتى يغر�شها فليغر�شها« 

بذلك«  يعجل  اأن  اللـه  ون�شاأل   « الزوال  اإىل  م�شريها  والأزمة 

و�شورية املتجددة حتتاج اإىل الكثري يف جميع مناحي احلياة 

بالن�شاط  مرهون  القت�شاد  عجلة  وحتريك  القت�شادية 

من  كثريًا  امل�شريف  القطاع  ي�شهد  اأن  اأتوقع  ولذلك  امل�شريف 

الزدهار والنمو يف مرحلة اإعادة العمار.

يف  كما  البنك  لبيانات  املـــايل  التحليل  نتائج  ـــرز  اأب مــا    

2015/6/30؟

متانة  على  �شورية  الربكة  بنك  حافظ  اللـه  من  بف�شل    

وهذا  املالية  موؤ�شراته  يف  مطردًا  منــوًا  وحقق  املــايل  مركزه 

 2015/6/30 يف  املوقوفة  ــايل  امل املــركــز  قائمة  تظهره  مــا 

�شورية  لرية  مليار   116.5 بلغت  فقد  املوجودات  جهة  فمن 

البيانات  مع  مقارنة   %68 منو  ن�شبة  البنك  حقق  وبذلك 

جمموع  على  اإيجاباً  انعك�س  ما   ،2014/6/30 يف  املوقوفة 

يف  عليه  كان  عما   %66 منو  ن�شبة  وحقق  امل�شاهمني  حقوق 

2014/6/30 لت�شل اإىل 14.5 مليار لرية �شورية تقريباً.

كما ا�شتطاع البنك حتقيق اأرباح ت�شغيلية بحدود 5 مليارات 

لرية �شورية يف 2015/6/30 وبلغ �شايف الربح 3.8 مليارات 

لرية وبا�شتثناء اأرباح مركز القطع البنيوي يبلغ �شايف الربح 

873 مليون لرية، ما رفع العائد على حقوق امل�شاهمني بن�شبة 

 ،2014/6/30 يف  عليه  كان  عما   2015/6/30 يف   %26.8

وبلغت ن�شبة ال�شيولة جلميع العمالت %131.

دم�شق  �شوق  يف  مدرجة  فهي  البنك  اأ�شهم  �شعيد  على  اأمــا 

لالأوراق املالية ورغم متيز �شعر �شهم بنك الربكة عن غريه من 

باأن  العادل علماً  اأنه مل ي�شل بعد ل�شعره  اإل  اأ�شهم امل�شارف 

القيمة الدفرتية لل�شهم الواحد 291 لرية كما يف 2015/6/30.

 ما الدور الجتماعي للبنك؟ وهل لديكم برنامج وا�شح خالل 

الأزمة؟

امل�شوؤولية  بجانب  باهتمامه  �شورية  الربكة  بنك  يتميز    

الجتماعية كاأحدى دعائم العمل امل�شريف الإ�شالمي، فقد قام 

حماور  يغطي  الجتماعية  للم�شوؤولية  برنامج  بو�شع  البنك 

تهدف  والتي  الأن�شطة  من  الكثري  ت�شمل  متعددة  رئي�شية 

بع�س  هناك  اأن  ي�شعدين  وما  للمجتمع،  املوجه  الدعم  لتقدمي 

املوؤ�ش�شات وامل�شارف الأخرى بداأت تهتم بهذا اجلانب الذي 

الإمكانات  من  اأكرث  فالحتياجات  اجلهود،  ت�شافر  اإىل  يحتاج 

املتاحة.

ومن �شمن املحاور التي يغطيها برنامج امل�شوؤولية الجتماعية 

املوارد  وتنمية  التعليم  وتطوير  دعم  �شورية،  الربكة  لبنك 

الب�شرية، فقد مت توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة دم�شق وبنك 

والتعليمية  البحثية  الأن�شطة  ربط  اإطــار  يف  �شورية  الربكة 

غايات  حتقيق  يف  ي�شهم  ومبا  املجتمع  متطلبات  مع  للجامعة 

عام  خالل  البنك  وقــام  والجتماعية.  القت�شادية  التنمية 

ون�شف العام بتقدمي منح درا�شية لـ70 طالب علم.

وقام البنك خالل الأعوام ال�شابقة بتدريب 194 طالباً وطالبة 

العملي.  التطبيقي  بالواقع  الأكادميي  التعليم  بربط  راغبني 

بـ21 فر�شة   2014 اإىل امل�شاركة يف معر�س �شبابلينك  اإ�شافة 

الإ�شالمية  امل�شارف  ملتقى  يف  وامل�شاركة  البنك.  يف  عمل 

يف  القت�شاد  لطالب  املوجه  التنموي  �شند  فريق  تنظيم  من 

الخت�شا�شات  ومبختلف  ال�شورية  واملعاهد  الكليات  جميع 

الإ�شالمية والقت�شاد  باأمور امل�شرفية  لها وللمهتمني  التابعة 

الإ�شالمي. ورعاية حفل تخرج الدفعة الأوىل من طالب برنامج 

»م�شارف  الأعمال  ــاإدارة  ب والتخ�ش�س  التاأهيل  ماج�شتري 

اإ�شالمية« يف املعهد العايل لإدارة الأعمال.

الربكة  �شندوق  ــداث  اإح مت  املجتمعية،  التنمية  جمال  ويف 

امل�شرفية  ال�شوق  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  مبادرة  يف  للزكاة 

منها  نذكر  التنموية  الفعاليات  من  العديد  ورعاية  ال�شورية، 

على �شبيل املثال رعاية بازار جمعية املورد والذي يهدف اإىل 

التنمية  يف  املــراأة  دور  متكني  يف  ت�شاهم  التي  اجلمعيات  دعم 

القت�شادية وت�شعى للحفاظ على ال�شناعات الأ�شرية اليدوية 

والرتاثية.

ويف جمال التوعية البيئية، ورعاية مبادرة الطريق الأخ�شر 

مع جامعة دم�شق )الدراجات الهوائية( من خالل اإن�شاء ممر 

خا�س مع مواقف �شمن حرم اجلامعة وتقدمي 35 دراجة ذات 

تهدف  التي  عالب�شكليت«  »يلال  مبادرة  ورعاية  عامة.  ملكية 

العمرية  الفئات  خمتلف  بني  الدراجات  ركــوب  ثقافة  لن�شر 

لأهداف بيئية و�شحية.

ويف جمال دعم ذوي الحتياجات اخلا�شة، تقدمي معونة مالية 

جلمعية املقعدين واأ�شدقائهم.

لي�س بالأمر العر�شي اأبدًا انتباه كربى ال�شحف واملجالت العاملية املخت�شة لتما�شك القطاع امل�شريف 

يف �شورية بعد قرابة خم�س �شنوات حرب �شر�شة، اقت�شادية كما هي �شيا�شية وع�شكرية واأمنية. ومن 

الوليات املتحدة الأمريكية، ن�شرت »النيويورك تاميز« حتقيقاً عن حقيقة �شمود القطاع امل�شريف 

ال�شوري، مركزًة على حجم املرونة التي تتمتع بها امل�شارف ال�شورية والتي جعلتها قادرة على 

ال�شمود اأمام ال�شعوبات التي تعرتيها. بدورها جملة »غلوبل فاينان�س« املتخ�ش�شة يف جمال البنوك 

والتمويل ملوؤ�ش�شات ال�شريفة والتمويل العاملية منحت بنك الربكة �شورية جائزة اأف�شل بنك اإ�شالمي 

يف �شورية للعام 2015. عن هذه الق�شايا وغريها مما يتعلق بال�شريفة الإ�شالمية، كان لـ»الوطن« 

حوار مف�شل مع الرئي�س التنفيذي لبنك الربكة �شورية حممد عبد اللـه حلبي، وفيما يلي ن�س احلوار:

الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد عبد اللـه حلبي:
الصحف العاملية شهدت بأن القطاع املصريف 

السوري تعامل مع تداعيات األزمة بكفاءة عالية
علي نزار الآغا

ارتفاع 

ح�صة امل�صارف 

الإ�صالمية من ال�صوق 

امل�صرفية اخلا�صة 

من 20% �إىل %38


