لقاء

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
لي�س بالأمر العر�ضي �أبد ًا انتباه كربى ال�صحف واملجالت العاملية املخت�صة لتما�سك القطاع امل�صريف
يف �سورية بعد قرابة خم�س �سنوات حرب �شر�سة ،اقت�صادية كما هي �سيا�سية وع�سكرية و�أمنية .ومن
الواليات املتحدة الأمريكية ،ن�شرت «النيويورك تاميز» حتقيقاً عن حقيقة �صمود القطاع امل�صريف
كيف تقيمون و�ضع التمويل وامل�صرفية الإ�سالمية يف �سورية
بعد خم�س �سنوات من عمر الأزمة؟
بداية �أود التنويه �إىل �أنه من املالحظ وب�شهادة عدد من
ال�صحف االقت�صادية املتخ�ص�صة �سواء املحلية �أو العاملية
واملحللني االقت�صاديني� ،أن القطاع امل�صريف ال�سوري ا�ستطاع
التعامل مع تداعيات الأزمة بكفاءة عالية وكان �أحد العوامل
الأ�سا�سية يف �صمود االقت�صاد الوطني .ومن خالل املرونة
العالية م��ن قبل ال�سلطات النقدية ممثلة مبجل�س النقد
والت�سليف وم�صرف �سورية املركزي ا�ستطاعت امل�صارف
�إيجاد احللول العملية للتعامل مع ملفات التمويل املتعرثة مبا
ي�ضمن �سالمة القطاع من جهة واحلفاظ على �أموال امل�ساهمني
من جهة �أخرى.
�أما بخ�صو�ص القطاع امل�صريف الإ�سالمي يف ظل الأزمة ،ب�شكل
عام �أ�ستطيع القول �إن امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف ال�سوق
ال�سورية كانت الأك�ثر متيز ًا خالل الفرتة ،وهذا ما ي�ؤكده
ارتفاع احل�صة ال�سوقية للم�صارف الإ�سالمية من ال�سوق
امل�صرفية اخلا�صة من نحو  %20يف ال�شهر  2012/6لت�صل �إىل
 %38بال�شهر  2015/6م.
كيف تكيف البنك مع الظروف واملعطيات االقت�صادية غري
الطبيعية التي �أفرزتها الأزمة ليبقى حمافظاً على ا�ستقرار
مركزه املايل متفادياً حدوث موجة �سحب لل�سيولة؟
بب�ساطة بدل �أن نلعن الظالم �أ�ض�أنا �شمعة وتقدمنا الركب،
احلقيقة ومن بداية الأزمة و�ضع البنك �إ�سرتاتيجية وا�ضحة
واتخذ جمموعة من القرارات منها ما هو متعلق بالعالقات
اخل��ارج��ي��ة م��ع امل�����ص��ارف املرا�سلة ومنها م��ا ه��و متعلق
ب��الإج��راءات الداخلية مبا ميكنه من التعامل مع مفرزات
الأزمة وكان �أبرزها احلفاظ على ن�سبة �سيولة عالية للبنك لكل
العمالت ،وهذا الإجراء كفيل بامت�صا�ص �أي موجة �سحوبات.
والت�شدد يف �شروط التعامل واملق�صود هنا اتخاذ �أعلى تدابري
احليطة واحل��ذر املطلوبة يف ال��ظ��روف غري الطبيعية �إن
كان على م�ستوى الأف��راد �أم املنتجات والب�ضائع واملناطق
و�شروط التمويل� ..إلخ.
�أما على م�ستوى العالقات اخلارجية فقد و�سع البنك �شبكة
مرا�سليه مع مراعاة القوانني والأع��راف امل�صرفية الدولية
و�سار البنك يف تنفيذ �إ�سرتاتيجيته ب�شكل مت�أن ومتوازن.
ما موقفكم من م�شروع ال�صكوك الإ�سالمية يف �سورية؟ وكيف
تدعمونه؟ وكيف ي�ؤثر يف االقت�صاد؟
بنك الربكة �سورية من امل�شجعني مل�شروع ال�صكوك
الإ�سالمية ملا كان لهذا املنتج من �أهمية كبرية يف دعم وتنمية
االقت�صاد وكثري من دول العامل العربي و�شرق �آ�سيا �شرعت
لل�صكوك الإ�سالمية و�سمحت ب�إ�صدارات متعددة لها وكانت
التجربة بالعموم ناجحة وباعتقادي �أنها �أ�صبحت حاجة
ملحّ ة يف ال�سوق ال�سورية وخا�صة يف املرحلة القادمة.
كيف ت�أثرت م�صادر �أموال البنك خالل الأزمة وكيف تعاملتم
معها؟
�إن م�صادر الدخل الرئي�سية للبنك ت�أتي من خالل �أرباح
عمليات التمويل والر�سوم والعموالت التي يتقا�ضاها على
تقدمي اخلدمات امل�صرفية للمتعاملني� ،إ�ضافة �إىل �إي��رادات
التوظيفات اال�ستثمارية املالية وفق القوانني والت�شريعات
النافذة.
ولزيادة قاعدة املتعاملني قام البنك مبتابعة خطته يف االنت�شار
والتو�سع اجلغرايف فقام بافتتاح فرعني جديدين يف كلٍ من
حمافظتي الالذقية وطرطو�س للتعوي�ض عن الفروع التي

ال�سوري ،مركز ًة على حجم املرونة التي تتمتع بها امل�صارف ال�سورية والتي جعلتها قادرة على
ال�صمود �أمام ال�صعوبات التي تعرتيها .بدورها جملة «غلوبل فاينان�س» املتخ�ص�صة يف جمال البنوك
والتمويل مل�ؤ�س�سات ال�صريفة والتمويل العاملية منحت بنك الربكة �سورية جائزة �أف�ضل بنك �إ�سالمي
يف �سورية للعام  .2015عن هذه الق�ضايا وغريها مما يتعلق بال�صريفة الإ�سالمية ،كان لـ«الوطن»
حوار مف�صل مع الرئي�س التنفيذي لبنك الربكة �سورية حممد عبد اللـه حلبي ،وفيما يلي ن�ص احلوار:
حقوق امل�ساهمني وحقق ن�سبة منو  %66عما كان عليه يف
 2014/6/30لت�صل �إىل  14.5مليار لرية �سورية تقريباً.
كما ا�ستطاع البنك حتقيق �أرباح ت�شغيلية بحدود  5مليارات
لرية �سورية يف  2015/6/30وبلغ �صايف الربح  3.8مليارات
لرية وبا�ستثناء �أرباح مركز القطع البنيوي يبلغ �صايف الربح
 873مليون لرية ،ما رفع العائد على حقوق امل�ساهمني بن�سبة
 %26.8يف  2015/6/30عما كان عليه يف ،2014/6/30
وبلغت ن�سبة ال�سيولة جلميع العمالت .%131
�أم��ا على �صعيد �أ�سهم البنك فهي مدرجة يف �سوق دم�شق
للأوراق املالية ورغم متيز �سعر �سهم بنك الربكة عن غريه من
�أ�سهم امل�صارف �إال �أنه مل ي�صل بعد ل�سعره العادل علماً ب�أن
القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد  291لرية كما يف .2015/6/30

ارتفاع
ح�صة امل�صارف
الإ�سالمية من ال�سوق
امل�صرفية اخلا�صة
من � %20إىل %38
مت �إغالقها يف حمافظتي حلب وحم�ص ،وفع ًال زادت قاعدة
املتعاملني بحدود  %30عن العام .2014
ومن جهة �أخ��رى قام البنك وبنا ًء على درا�سات ت�سويقية
الحتياجات املتعاملني بطرح منتجات وخدمات م�صرفية
مبتكرة تطرح لأول مرة يف ال�سوق ال�سورية لتلبية احتياجات
املجتمع ب�أو�سع �شرائحه.
ومن هذه املنتجات على �سبيل املثال نذكر �آخر املنتجات التي
طرحها البنك:
• منتج «نوّرت» وتقوم فكرة هذا املنتج على م�ساعدة �أفراد
املجتمع يف �إيجاد بدائل وحلول النقطاع التيار الكهربائي التي
يعاين منه القطر من خالل ت�أمني التمويل ال�لازم لأ�صحاب
املنازل واملن�ش�آت اخلدمية والفعاليات االقت�صادية ال�صغرية.
• منتج «ح�ساب ال�ضمان» وتقوم فكرة ه��ذا املنتج على
ت�سهيل عمليات بيع و�شراء العقارات من خالل جتنيب البائع
وامل�شرتي للعقار خماطر احل��ي��ازة النقدية لثمن العقار
و�إ�ضافة عامل الأمان والثقة بني البائع وامل�شرتي ل�ضمان دفع
القيمة للبائع عند �إمتام عملية البيع وي�ضمن للم�شرتي عدم
الدفع حتى نقل امللكية ال�سمه.
• خدمة حتويل الأموال عرب الهاتف اخللوي من خالل قناة
 USSDوهي اخلدمة الأوىل وغري امل�سبوقة يف �سورية التي
متكن جمهور املتعاملني من التحويل بني احل�سابات عرب
املوبايل واالطالع على حركة احل�ساب والر�صيد دون احلاجة
لوجود �إنرتنت ودون احلاجة لوجود موبايل ذكي.
ما �أبرز �سمات �إ�سرتاتيجية امل�صرف؟ وكيف تنظرون �إىل
امل�ستقبل امل�صريف يف �سورية؟
�إنّ بنك الربكة �سورية يعتمد يف بناء �إ�سرتاتيجيته على
التفا�ؤل وقد ا�ستخدمنا �أيقونة التفا�ؤل حتى يف طباعة تقاريرنا
ال�سنوية.
فامل�صرف قائم يف �سورية خلدمة ال�شعب ال�سوري وامل�ساهمة
يف ت�أمني متطلباته امل�صرفية من خدمات ومنتجات ،وت�أمني
فر�ص عمل.
ومن هذا املنطلق و�ضع بنك الربكة �سورية �إ�سرتاتيجيته
للأعوام القادمة مبنية على متابعة وا�ستمرار العمل للم�ساهمة
يف مرحلة �إعادة الإعمار �إن �شاء اهلل.
كما �أن البنك ي�ساهم يف �إيجاد فر�ص عمل مبا�شرة وغري

مبا�شرة لليد العاملة يف �سورية ،فقد قام البنك بتعيني 144
موظفاً خالل ال�سنتني والن�صف الأخرية� ،أما فر�ص العمل غري
املبا�شرة الناجتة عن �ضخ اال�ستثمارات والتمويل فيمكنك �أن
ت�ضيف �إىل الرقم �صفر �أو �صفرين.
ومن خالل �إمياننا ب�أهمية الت�شاركية بني القطاعني العام
واخلا�ص قمنا خالل هذا العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة
اال�ستثمار ال�سورية يف جمال دعم ال�شراكة بني القطاعني العام
اخلا�ص وت�شجيع اال�ستثمار من خالل توفري م�صادر التمويل
املالئمة يف املرحلة احلالية ومرحلة �إع��ادة الإعمار ،كما مت
توقيع مذكرة تفاهم يف جمال البحث العلمي مع جامعة دم�شق.
وكنتيجة للجهود التي بذلها امل�صرف خالل الفرتة املا�ضية
ا�ستطاع احل�صول على جائزة �أف�ضل بنك �إ�سالمي يف �سورية
للعام � ،2015ضمن جمموعة اجلوائز التي متنحها جملة
غلوبال فاينان�س ( )Global Financeالأمريكية املتخ�ص�صة يف
جمال البنوك والتمويل مل�ؤ�س�سات ال�صريفة والتمويل العاملية،
ذات االنت�شار الوا�سع عاملياً ،وال�سمعة العاملية املرموقة.
وللعام الثالث على التوايل يحافظ البنك على توافق �إجراءات
عمله ومتطلبات �شهادة �إدارة اجلودة . 2008/9001 ISO
�أما عن نظرتنا للم�ستقبل فهي نظرة تفا�ؤلية وم�ستمدة من
تعاليم ديننا احلنيف ال��ذي ي�أمرنا بعمارة الأر����ض فقال
ر�سول اللـه �صلى اللـه عليه و�سلم «�إن قامت ال�ساعة ويف يد
�أحدكم ف�سيلة ف�إن ا�ستطاع �أال تقوم حتى يغر�سها فليغر�سها»
والأزمة م�صريها �إىل الزوال « ون�س�أل اللـه �أن يعجل بذلك»
و�سورية املتجددة حتتاج �إىل الكثري يف جميع مناحي احلياة
االقت�صادية وحتريك عجلة االقت�صاد مرهون بالن�شاط
امل�صريف ولذلك �أتوقع �أن ي�شهد القطاع امل�صريف كثري ًا من
االزدهار والنمو يف مرحلة �إعادة االعمار.
م��ا �أب���رز نتائج التحليل امل���ايل لبيانات البنك كما يف
2015/6/30؟
بف�ضل من اللـه حافظ بنك الربكة �سورية على متانة
مركزه امل��ايل وحقق من��و ًا مطرد ًا يف م�ؤ�شراته املالية وهذا
م��ا تظهره قائمة امل��رك��ز امل��ايل املوقوفة يف 2015/6/30
فمن جهة املوجودات فقد بلغت  116.5مليار لرية �سورية
وبذلك حقق البنك ن�سبة منو  %68مقارنة مع البيانات
املوقوفة يف  ،2014/6/30ما انعك�س �إيجاباً على جمموع

ما الدور االجتماعي للبنك؟ وهل لديكم برنامج وا�ضح خالل
الأزمة؟
يتميز بنك الربكة �سورية باهتمامه بجانب امل�س�ؤولية
االجتماعية ك�أحدى دعائم العمل امل�صريف الإ�سالمي ،فقد قام
البنك بو�ضع برنامج للم�س�ؤولية االجتماعية يغطي حماور
رئي�سية متعددة ت�شمل الكثري من الأن�شطة والتي تهدف
لتقدمي الدعم املوجه للمجتمع ،وما ي�سعدين �أن هناك بع�ض
امل�ؤ�س�سات وامل�صارف الأخرى بد�أت تهتم بهذا اجلانب الذي
يحتاج �إىل ت�ضافر اجلهود ،فاالحتياجات �أكرث من الإمكانات
املتاحة.
ومن �ضمن املحاور التي يغطيها برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية
لبنك الربكة �سورية ،دعم وتطوير التعليم وتنمية املوارد
الب�شرية ،فقد مت توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة دم�شق وبنك
الربكة �سورية يف �إط��ار ربط الأن�شطة البحثية والتعليمية
للجامعة مع متطلبات املجتمع ومبا ي�سهم يف حتقيق غايات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية .وق��ام البنك خالل عام
ون�صف العام بتقدمي منح درا�سية لـ 70طالب علم.
وقام البنك خالل الأعوام ال�سابقة بتدريب  194طالباً وطالبة
راغبني بربط التعليم الأكادميي بالواقع التطبيقي العملي.
�إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف معر�ض �شبابلينك  2014بـ 21فر�صة
عمل يف البنك .وامل�شاركة يف ملتقى امل�صارف الإ�سالمية
من تنظيم فريق �سند التنموي املوجه لطالب االقت�صاد يف
جميع الكليات واملعاهد ال�سورية ومبختلف االخت�صا�صات
التابعة لها وللمهتمني ب�أمور امل�صرفية الإ�سالمية واالقت�صاد
الإ�سالمي .ورعاية حفل تخرج الدفعة الأوىل من طالب برنامج
ماج�ستري الت�أهيل والتخ�ص�ص ب���إدارة الأعمال «م�صارف
�إ�سالمية» يف املعهد العايل لإدارة الأعمال.
ويف جمال التنمية املجتمعية ،مت �إح��داث �صندوق الربكة
للزكاة يف مبادرة هي الأوىل من نوعها يف ال�سوق امل�صرفية
ال�سورية ،ورعاية العديد من الفعاليات التنموية نذكر منها
على �سبيل املثال رعاية بازار جمعية املورد والذي يهدف �إىل
دعم اجلمعيات التي ت�ساهم يف متكني دور امل��ر�أة يف التنمية
االقت�صادية وت�سعى للحفاظ على ال�صناعات الأ�سرية اليدوية
والرتاثية.
ويف جمال التوعية البيئية ،ورعاية مبادرة الطريق الأخ�ضر
مع جامعة دم�شق (الدراجات الهوائية) من خالل �إن�شاء ممر
خا�ص مع مواقف �ضمن حرم اجلامعة وتقدمي  35دراجة ذات
ملكية عامة .ورعاية مبادرة «يلال عالب�سكليت» التي تهدف
لن�شر ثقافة رك��وب الدراجات بني خمتلف الفئات العمرية
لأهداف بيئية و�صحية.
ويف جمال دعم ذوي االحتياجات اخلا�صة ،تقدمي معونة مالية
جلمعية املقعدين و�أ�صدقائهم.
ملحق امل�صارف ــ  4ت�شرين ال أول ــ 2015
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