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لقاء

مطلوب مراجعات دورية للقوانني التي حتكم عمل امل�سارف للحفاظ على �سالمة 

املراكز املالية واحلفاظ على قطاع �سليم يحمي حقوق املودعني وامل�ستثمرين

الرئيس التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي حسان عزت طرابلسي:
املصارف يف سورية حافظت على سالمة أموال 

املودعني واملستثمرين رغم األزمة والعقوبات
 كيف تقيمون حال القطاع امل�شريف بعد خم�س �شنوات من 

عمر الأزمة؟

  برهن القطاع امل�شريف يف �شورية على الرغم من حداثته 

ن�شبياً بالن�شبة للم�شارف اخلا�شة على متانته وقوته على 

الرغم من كل الظروف وامل�شاعب التي مرت بها امل�شارف 

اإىل  احلبيب  بلدنا  على  جائرة  عقوبات  من  الأزمــة  خالل 

يف  اآثــار  من  لذلك  وما  املنتجة  غري  الديون  ن�شب  ارتفاع 

نتائج امل�شرف، ومع ذلك ا�شتمر القطاع امل�شريف ال�شوري 

بتقدمي خدماته لعمالئه على الرغم من كل هذه ال�شعوبات 

�شالمة  على  املحافظة  امل�شارف  وا�شتطاعت  والتحديات 

اأموال املودعني وامل�شتثمرين. عالوة على ذلك، لقد كانت 

امل�شارف  على  الأق�شى  ــة  الأزم عمر  من  الأوىل  ال�شنني 

الوقت  مــرور  مع  ولكن  املالية  نتائجها  يف  ــرًا  اأث ــر  والأك

ا�شتطاعت امل�شارف اإىل حد بعيد ا�شتيعاب الأزمة وتنظيم 

الراهنة  الأو�شاع  تالئم  ب�شورة  واإ�شرتاتيجياتها  اأعمالها 

وت�شمن عدم توقف عجلة القت�شاد الوطني.

القت�شادية  الظروف واملعطيات  البنك مع  تكّيف    كيف 

على  حمافظاً  ليبقى  الأزمــة،  اأفرزتها  التي  الطبيعية  غري 

�شحب  موجة  ــدوث  ح متفادياً  املـــايل،  مــركــزه  ا�شتقرار 

لل�شيولة؟

  لقد كان ل�شمعة امل�شرف وقاعدة عمالئه و�شبكة فروعه 

املنت�شرة يف اأرجاء بلدنا احلبيب الدور الأكرب يف احلفاظ 

القطاع  به  مر  ما  كل  ظل  يف  مالياً  امل�شرف  ا�شتقرار  على 

امل�شريف من ظروف ا�شتثنائية.

من  معينة  فـــرتات  خــالل  العمل  �شعوبة  مــن  بــالــرغــم 

ن�شب  على  يحافظ  اأن  م�شرفنا  ا�شتطاع  الأزمـــة،  عمر 

لتحقيق  �شعيه  متابعة  من  امل�شرف  متكن  جيدة  �شيولة 

اإ�شافة  امل�شتقبلية.  امل�شرف  اإ�شرتاتيجياته وتالئم خطط 

لذلك، يجري امل�شرف اختبارات جهد دورية على �شيولته 

على  امل�شرف  قدرة  من  للتاأكد  ال�شتحقاق  فجوات  وعلى 

بلدنا  تع�شف  التي  الأزمــة  عن  ناجتة  اأزمــة  اأي  مواجهة 

يف  امل�شتقبلية  املالية  بالتزاماته  الوفاء  وعلى  احلبيب 

الوقت املنا�شب.

واجهها  التي  الأعمال  وخماطر  املالية  املخاطر  اأبرز  ما   

امل�شرف خالل الأزمة؟ وكيف عمل على اإدارتها؟

   لعل جل املخاطر التي واجهتها امل�شارف خالل الأزمة 

مل تكن من �شمن املخاطر املتوقعة قبل الأزمة الأمر الذي 

املخاطر  ملراقبة  اأكــرب  عناية  اإيــالء  امل�شارف  من  تطلب 

والتحوط لها من خالل التدريب والتطوير امل�شتمر ملوظفي 

املخاطر  على  التعرف  جتــاه  الــوعــي  ـــادة  وزي امل�شرف 

واإدارتها. تطلب ذلك اأي�شاً تاأهيل كادر اإدارة خماطر قادر 

اأنواع املخاطر املرتبطة بعمل امل�شرف  التعرف على  على 

هذه  مــن  للتخفيف  املالئمة  احلــلــول  واقـــرتاح  وقيا�شها 

املخاطر حيث اأمكن.

تعر�س  التي  املخاطر  اأبرز  من  الت�شغيلية  املخاطر  تعترب 

دائماً  لها امل�شرف خالل الأزمة ما تطلب مراجعة وتقييماً 

للحد من  اأعمال امل�شرف وعملياته  بكل  املرتبطة  للمخاطر 

هذه املخاطر حيث ا�شتطاع امل�شرف احلفاظ على م�شتويات 

مقبولة لهذه املخاطر. اإ�شافة اإىل ذلك، متثل ازدياد خماطر 

م�شتويات  اإىل  املنتجة  غري  الديون  ن�شب  بارتفاع  الئتمان 

لتغطية  خم�ش�شات  تكوين  امل�شرف  من  تطلبت  قيا�شية 

هذه املخاطر اإ�شافة اإىل اإجراء اختبارات جهد دورية للتاأكد 

من اأن املخاطر الئتمانية �شمن احلدود املقبولة والتي قام 

امل�شرف بالتحوط لها ب�شكل م�شبق.

العديد  باأن  علماً  احلالية؟  الفائدة  اأ�شعار  تقيمون  كيف   

على  فيها  مبالغاً  يرونها  زيــادة  ي�شكون  املقرت�شني  من 

قرو�شهم، فما راأيكم؟

  اإن اأ�شعار الفائدة املطبقة على القرو�س يعود ارتفاعها 

لأكر من عامل ولكن من اأهم العوامل املخاطر التي يواجهها 

امل�شرف عند الإقرا�س وخ�شو�شاً يف ظالل الظروف التي 

تواجه بلدنا احلبيب لذا يف ظل ارتفاع املخاطر التي تتكون 

ارتفاع  اإىل  يــوؤدي  الدفع  عن  التعر  احتمالية  ارتفاع  يف 

يوؤدي  بالتايل  املخاطر  انخفا�س هذه  الفوائد وعند  اأ�شعار 

اإىل انخفا�س اأ�شعار الفوائد.

مبا�شر  ب�شكل  ترتبط  الفوائد  اأ�شعار  اأن  اإىل  بالإ�شافة 

املحددة من  الآجلة  الودائع  املطبقة على  الفوائد  باأ�شعار 

اإىل  يوؤدي  الفوائد  هذه  ارتفاع  اإن  وبالتايل  املركزي  البنك 

وبناًء على  تلقائياً،  القرو�س  املطبقة على  الفوائد  ارتفاع 

القرو�س هي  املطبقة على  الفوائد  اأ�شعار  اأن  اأرى  ما ذكر 

منا�شبة وجيدة للو�شع الراهن.

 هل ميكن اعتبار موؤ�شرات الربحية ذات دللت حقيقية 

خالل الأزمة؟ وملاذا؟

الدخل  قائمة  يف  للربحية  موؤ�شر  مــن  اأكــر  يوجد     

قائمة  �شمن  يذكر  الــذي  ال�شايف  الربح  ولكن  للم�شارف 

لي�س ذا دللة حقيقة وذلك لأنه يت�شمن ربحاً غري  الدخل 

القطع  مركز  يف  ال�شرف  اأ�شعار  فــرق  عن  ناجتاً  حمقق 

البنيوي )اإن القطع البنيوي هو جزء من الراأ�شمال املكتتب 

ولذا  الكتتاب(  عند  املوؤ�ش�شني  من  الأجنبية  بالعملة  به 

نرى اأن هذا املوؤ�شر غري دقيق ويجب العتماد على موؤ�شر 

الأرباح الت�شغيلية الذي ل ي�شم هذه الأرباح.

�شورية؟  يف  امل�شرفية  ال�شرية  ت�شريعات  تقيمون  كيف   

وكيف تقيمون اآليات الإ�شراف املتبعة من م�شرف �شورية 

املركزي على امل�شارف؟

امل�شارف  واجهت  التي  ال�شعوبات  اأن  فيه  �شك  ل  ما    

الرقابية  اجلهات  اأي�شاً  واجهت  قد  الراهنة  الأزمة  خالل 

وذلك  املركزي  �شورية  م�شرف  راأ�شها  وعلى  والإ�شرافية 

القطاع  و�شالمة  قوة  على  للحفاظ  الدائم  �شعيها  �شمن 

حقوق  على  واحلفاظ  املودعني  اأمــوال  وحماية  امل�شريف 

امل�شاهمني. ولتحقيق ذلك مت خالل الأعوام املن�شرمة من 

والأنظمة  القوانني  بع�س  وتعديل  مراجعة  الأزمــة  عمر 

القرارات  تلك  بالتحديد  منها  ونذكر  بامل�شارف  اخلا�شة 

خم�ش�شات  وتكوين  الديون  وت�شنيف  بالتمويل  اخلا�شة 

اأداء  على  جوهري  اأثر  من  القرارات  لهذه  ملا  وذلك  التدين 

امل�شارف ونتائجها من جهة وعلى �شالمة اأموال املودعني 

والرقابي  الإ�شرايف  الدور  اأن  نرى  لذلك،  اأخرى.  جهة  من 

مل�شرف �شورية املركزي قد كان فاعاًل و�شاهم اإىل حد بعيد 

يف حماية امل�شارف.

يف  منها  واحلد  املخاطر  مراقبة  عملية  جناح  اإن  ذلك،  مع 

التنظيمية  القواعد  اجلهاز امل�شريف ل يرتبط فقط بو�شع 

والرقابية، ولكن اأي�شاً بتطبيقها ب�شكل �شليم، وهذا يعتمد 

البنك  وعلى  جهة،  من  ورقابته  املركزي  امل�شرف  على 

يكفي  ل  اإنــه  حيث  الأخـــرى  اجلهة  من  ـــه  واإدارت املعني 

الرتكيز على المتثال للقواعد التنظيمية بل يجب الرتكيز 

ب�شكل اأكرب على تقييم �شالمة املمار�شات الإدارية املتعلقة 

بتقييم املخاطر وال�شيطرة عليها.

 ما تو�شياتكم للحفاظ على متانة القطاع امل�شريف يف ظل 

املخاطر الراهنة، ولعبه دورًا مهماً يف متويل الإعمار؟

بعيد  حد  اإىل  امل�شرفية  ال�شناعة  تعترب  عام،  ب�شكٍل    

اأكر ال�شناعات �شرامة يف التنظيم وتعد الرقابة امل�شرفية 

املالية احلديثة. مع ذلك، ركزت  النظم  من  اأ�شا�شياً  جانباً 

الأزمة  خالل  امل�شريف  امل�شهد  على  طراأت  التي  التغريات 

التي مير بها بلدنا احلبيب واهتمام امل�شاركني يف ال�شناعة 

والتنظيم  للرقابة  الأن�شب  والهيكل  الدور  على  امل�شرفية 

امل�شريف.

وتقييم  مراقبة  يف  اأ�شا�شياً  دورًا  للم�شارف  اأن  املوؤكد  من 

و�شعها  متانة  على  واحلفاظ  لها  تتعر�س  التي  املخاطر 

املايل، ولكن تبقى الرقابة امل�شرفية الفاعلة �شمام الأمان 

الذي ينبه امل�شارف ويحميها من املخاطر، وهذا يقت�شي 

قطاع  على  احلفاظ  والإ�شرافية  الرقابية  اجلهات  عمل 

م�شريف قوي ي�شاعد على اإمداد القطاعات املختلفة بالتمويل 

على  امل�شرفية  اخلدمات  وتقدمي  ن�شاطها  ملبا�شرة  الالزم 

اختالف اأنواعها، كما اأنه من ال�شرورة مبكان اإخ�شاع هذا 

القطاع لعملية الرقابة واإجراء مراجعات دورية للقوانني 

والأنظمة التي حتكم عمل هذا القطاع للحفاظ على �شالمة 

م�شريف  قطاع  على  واحلفاظ  للم�شارف،  املالية  املراكز 

وي�شمن  وامل�شتثمرين،  املودعني  حقوق  يحمي  �شليم، 

املنا�شب،  بال�شكل  للدولة  النقدية  ال�شيا�شة  تنفيذ  �شالمة 

للم�شاهمة ب�شكل فّعال يف تطور القت�شاد الوطني وعملية 

وخططه  م�شرفنا  روؤية  �شمن  تندرج  التي  الإعمار  اإعادة 

باأن يكون م�شاهماً اأ�شا�شياً فيها.

املوحد  املايل  املركز  لقائمة  املايل  التحليل  نتائج  اأبرز  ما   

ولقائمة دخل امل�شرف؟

دخل  لقائمة  املــايل  التحليل  نتائج  ــرز  اأب يخ�س  فيما    

خالل  امل�شرف  حقق  فقد  املوحد،  املايل  واملركز  امل�شرف 

ا�شتبعاد  )بعد  �شافية  اأرباحاً  ال�شنة  من  الأول  الن�شف 

القطع  مركز  تقييم  عن  الناجتة  املحققة  غري  ـــاح  الأرب

بن�شبة  �شورية  لرية   883.742.931 وقدرها  البنيوي( 

ال�شنة  من  الأول  الن�شف  عن   %112.25 وقدرها  زيــادة 

ال�شابقة، وهذا الإجناز قد حتقق نتيجة �شيا�شة امل�شرف 

جتاه عملية الإقرا�س على الرغم من الو�شع احلايل لبلدنا 

احلبيب.

العام  نهاية  مع  باملقارنة  املوحد  املايل  املركز  نتائج  واأهم 

 %11 بن�شبة  ارتفع  قد  الأ�شول  جمموع  باأن  نرى  املا�شي 

كما   %20.4 بن�شبة  الئتمانية  الت�شهيالت  �شايف  وازداد 

اإىل  اإ�شافة   %39.91 بن�شبة  امل�شاهمني  حقوق  ازدادت 

ازدياد ودائع الزبائن بن�شبة %7.27.

خم�س �شنوات حرب تكاد متر، 

والقطاع امل�شريف، الذي يو�شف مبراآة 

القت�شاد؛ متما�شك، رغم التحديات، 

ونقاط ال�شعف والتهديدات. لكن يبدو 

اأن نقاط القوة والفر�س كانت الأقوى، 

والأ�شد تاأثريًا.

رهانات كثرية حاولت اإثارة الذعر يف 

ال�شوق املايل ال�شوري خالل �شنوات 

احلرب، فكر احلديث عن اأزمة 

�شيولة نتيجة ك�شر الودائع باللرية 

ال�شورية وحتويلها اإىل دولر، واأزمات 

يف اجلدارة الئتمانية، تولد عجزًا يف 

قدرة امل�شارف على �شداد التزاماتها، 

لت�شلك طريق الإفال�س ب�شرعة. اإل 

اأن اأياً من هذه الأزمات مل يحدث 

خارج احلدود الأقل من الطبيعية، 

بعد حتوط امل�شارف وحت�شني 

مركزها املايل باملوؤونات الالزمة، حتى 

اأ�شبحنا ن�شمع عن فائ�س يف ال�شيولة 

ومطالبات بفتح باب الإقرا�س على 

نطاق اأو�شع، مع اإدارة ح�شيفة 

للمخاطر... كل هذه الق�شايا وغريها 

كانت حمور حديثنا مع الرئي�س 

التنفيذي لبنك بيمو ال�شعودي 

الفرن�شي ح�شان عزت طرابل�شي، 

وفيما يلي ن�س احلوار:

الربح ال�سايف

 لي�س ذا دللة حقيقية لأنه 

يت�سمن ربحًا غري حمقق ناجتًا 

عن فرق اأ�سعار ال�سرف يف مركز 

القطع البنيوي


