لقاء

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�صريف بعد خم�س �سنوات من
عمر الأزمة؟
برهن القطاع امل�صريف يف �سورية على الرغم من حداثته
ن�سبياً بالن�سبة للم�صارف اخلا�صة على متانته وقوته على
الرغم من كل الظروف وامل�صاعب التي مرت بها امل�صارف
خالل الأزم��ة من عقوبات جائرة على بلدنا احلبيب �إىل
ارتفاع ن�سب الديون غري املنتجة وما لذلك من �آث��ار يف
نتائج امل�صرف ،ومع ذلك ا�ستمر القطاع امل�صريف ال�سوري
بتقدمي خدماته لعمالئه على الرغم من كل هذه ال�صعوبات
والتحديات وا�ستطاعت امل�صارف املحافظة على �سالمة
�أموال املودعني وامل�ستثمرين .عالوة على ذلك ،لقد كانت
ال�سنني الأوىل من عمر الأزم��ة الأق�سى على امل�صارف
والأك�ثر �أث��ر ًا يف نتائجها املالية ولكن مع م��رور الوقت
ا�ستطاعت امل�صارف �إىل حد بعيد ا�ستيعاب الأزمة وتنظيم
�أعمالها و�إ�سرتاتيجياتها ب�صورة تالئم الأو�ضاع الراهنة
وت�ضمن عدم توقف عجلة االقت�صاد الوطني.

خم�س �سنوات حرب تكاد متر،
والقطاع امل�صريف ،الذي يو�صف مبر�آة
االقت�صاد؛ متما�سك ،رغم التحديات،
ونقاط ال�ضعف والتهديدات .لكن يبدو
�أن نقاط القوة والفر�ص كانت الأقوى،
والأ�شد ت�أثرياً.
رهانات كثرية حاولت �إثارة الذعر يف
ال�سوق املايل ال�سوري خالل �سنوات
احلرب ،فكرث احلديث عن �أزمة
�سيولة نتيجة ك�سر الودائع باللرية
ال�سورية وحتويلها �إىل دوالر ،و�أزمات
يف اجلدارة االئتمانية ،تولد عجز ًا يف
قدرة امل�صارف على �سداد التزاماتها،
لت�سلك طريق الإفال�س ب�سرعة� .إال
�أن �أياً من هذه الأزمات مل يحدث
خارج احلدود الأقل من الطبيعية،
بعد حتوط امل�صارف وحت�صني
مركزها املايل بامل�ؤونات الالزمة ،حتى
�أ�صبحنا ن�سمع عن فائ�ض يف ال�سيولة
ومطالبات بفتح باب الإقرا�ض على
نطاق �أو�سع ،مع �إدارة ح�صيفة
للمخاطر ...كل هذه الق�ضايا وغريها
كانت حمور حديثنا مع الرئي�س
التنفيذي لبنك بيمو ال�سعودي
الفرن�سي ح�سان عزت طرابل�سي،
وفيما يلي ن�ص احلوار:

كيف تكيّف البنك مع الظروف واملعطيات االقت�صادية
غري الطبيعية التي �أفرزتها الأزم��ة ،ليبقى حمافظاً على
ا�ستقرار م��رك��زه امل���ايل ،متفادياً ح��دوث موجة �سحب
لل�سيولة؟
لقد كان ل�سمعة امل�صرف وقاعدة عمالئه و�شبكة فروعه
املنت�شرة يف �أرجاء بلدنا احلبيب الدور الأكرب يف احلفاظ
على ا�ستقرار امل�صرف مالياً يف ظل كل ما مر به القطاع
امل�صريف من ظروف ا�ستثنائية.
ب��ال��رغ��م م��ن �صعوبة العمل خ�لال ف�ت�رات معينة من
عمر الأزم���ة ،ا�ستطاع م�صرفنا �أن يحافظ على ن�سب
�سيولة جيدة متكن امل�صرف من متابعة �سعيه لتحقيق
�إ�سرتاتيجياته وتالئم خطط امل�صرف امل�ستقبلية� .إ�ضافة
لذلك ،يجري امل�صرف اختبارات جهد دورية على �سيولته
وعلى فجوات اال�ستحقاق للت�أكد من قدرة امل�صرف على
مواجهة �أي �أزم��ة ناجتة عن الأزم��ة التي تع�صف بلدنا
احلبيب وعلى الوفاء بالتزاماته املالية امل�ستقبلية يف
الوقت املنا�سب.
ما �أبرز املخاطر املالية وخماطر الأعمال التي واجهها
امل�صرف خالل الأزمة؟ وكيف عمل على �إدارتها؟
لعل جل املخاطر التي واجهتها امل�صارف خالل الأزمة
مل تكن من �ضمن املخاطر املتوقعة قبل الأزمة الأمر الذي
تطلب من امل�صارف �إي�لاء عناية �أك�بر ملراقبة املخاطر
والتحوط لها من خالل التدريب والتطوير امل�ستمر ملوظفي
امل�صرف وزي���ادة ال��وع��ي جت��اه التعرف على املخاطر
و�إدارتها .تطلب ذلك �أي�ضاً ت�أهيل كادر �إدارة خماطر قادر
على التعرف على �أنواع املخاطر املرتبطة بعمل امل�صرف
وقيا�سها واق�ت�راح احل��ل��ول املالئمة للتخفيف م��ن هذه
املخاطر حيث �أمكن.
تعترب املخاطر الت�شغيلية من �أبرز املخاطر التي تعر�ض
لها امل�صرف خالل الأزمة ما تطلب مراجعة وتقييماً دائماً
للمخاطر املرتبطة بكل �أعمال امل�صرف وعملياته للحد من
هذه املخاطر حيث ا�ستطاع امل�صرف احلفاظ على م�ستويات
مقبولة لهذه املخاطر� .إ�ضافة �إىل ذلك ،متثل ازدياد خماطر
االئتمان بارتفاع ن�سب الديون غري املنتجة �إىل م�ستويات
قيا�سية تطلبت من امل�صرف تكوين خم�ص�صات لتغطية
هذه املخاطر �إ�ضافة �إىل �إجراء اختبارات جهد دورية للت�أكد
من �أن املخاطر االئتمانية �ضمن احلدود املقبولة والتي قام
امل�صرف بالتحوط لها ب�شكل م�سبق.

كيف تقيمون �أ�سعار الفائدة احلالية؟ علماً ب�أن العديد
من املقرت�ضني ي�شكون زي��ادة يرونها مبالغاً فيها على
قرو�ضهم ،فما ر�أيكم؟
�إن �أ�سعار الفائدة املطبقة على القرو�ض يعود ارتفاعها
لأكرث من عامل ولكن من �أهم العوامل املخاطر التي يواجهها
امل�صرف عند الإقرا�ض وخ�صو�صاً يف ظالل الظروف التي
تواجه بلدنا احلبيب لذا يف ظل ارتفاع املخاطر التي تتكون
يف ارتفاع احتمالية التعرث عن الدفع ي���ؤدي �إىل ارتفاع
�أ�سعار الفوائد وعند انخفا�ض هذه املخاطر بالتايل ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض �أ�سعار الفوائد.
بالإ�ضافة �إىل �أن �أ�سعار الفوائد ترتبط ب�شكل مبا�شر
ب�أ�سعار الفوائد املطبقة على الودائع الآجلة املحددة من
البنك املركزي وبالتايل �إن ارتفاع هذه الفوائد ي�ؤدي �إىل
ارتفاع الفوائد املطبقة على القرو�ض تلقائياً ،وبنا ًء على
ما ذكر �أرى �أن �أ�سعار الفوائد املطبقة على القرو�ض هي
منا�سبة وجيدة للو�ضع الراهن.

الربح ال�صايف
لي�س ذا داللة حقيقية لأنه
يت�ضمن ربح ًا غري حمقق ناجت ًا
عن فرق �أ�سعار ال�صرف يف مركز
القطع البنيوي

هل ميكن اعتبار م�ؤ�شرات الربحية ذات دالالت حقيقية
خالل الأزمة؟ وملاذا؟
يوجد �أك�ثر م��ن م�ؤ�شر للربحية يف قائمة الدخل
للم�صارف ولكن الربح ال�صايف ال��ذي يذكر �ضمن قائمة
الدخل لي�س ذا داللة حقيقة وذلك لأنه يت�ضمن ربحاً غري
حمقق ناجتاً عن ف��رق �أ�سعار ال�صرف يف مركز القطع
البنيوي (�إن القطع البنيوي هو جزء من الر�أ�سمال املكتتب
به بالعملة الأجنبية من امل�ؤ�س�سني عند االكتتاب) ولذا
نرى �أن هذا امل�ؤ�شر غري دقيق ويجب االعتماد على م�ؤ�شر
الأرباح الت�شغيلية الذي ال ي�ضم هذه الأرباح.
كيف تقيمون ت�شريعات ال�سرية امل�صرفية يف �سورية؟
وكيف تقيمون �آليات الإ�شراف املتبعة من م�صرف �سورية
املركزي على امل�صارف؟
ما ال �شك فيه �أن ال�صعوبات التي واجهت امل�صارف
خالل الأزمة الراهنة قد واجهت �أي�ضاً اجلهات الرقابية
والإ�شرافية وعلى ر�أ�سها م�صرف �سورية املركزي وذلك
�ضمن �سعيها الدائم للحفاظ على قوة و�سالمة القطاع
امل�صريف وحماية �أم��وال املودعني واحلفاظ على حقوق
امل�ساهمني .ولتحقيق ذلك مت خالل الأعوام املن�صرمة من
عمر الأزم��ة مراجعة وتعديل بع�ض القوانني والأنظمة
اخلا�صة بامل�صارف ونذكر منها بالتحديد تلك القرارات

اخلا�صة بالتمويل وت�صنيف الديون وتكوين خم�ص�صات
التدين وذلك ملا لهذه القرارات من �أثر جوهري على �أداء
امل�صارف ونتائجها من جهة وعلى �سالمة �أموال املودعني
من جهة �أخرى .لذلك ،نرى �أن الدور الإ�شرايف والرقابي
مل�صرف �سورية املركزي قد كان فاع ًال و�ساهم �إىل حد بعيد
يف حماية امل�صارف.
مع ذلك� ،إن جناح عملية مراقبة املخاطر واحلد منها يف
اجلهاز امل�صريف ال يرتبط فقط بو�ضع القواعد التنظيمية
والرقابية ،ولكن �أي�ضاً بتطبيقها ب�شكل �سليم ،وهذا يعتمد
على امل�صرف املركزي ورقابته من جهة ،وعلى البنك
املعني و�إدارت���ه من اجلهة الأخ���رى حيث �إن��ه ال يكفي
الرتكيز على االمتثال للقواعد التنظيمية بل يجب الرتكيز
ب�شكل �أكرب على تقييم �سالمة املمار�سات الإدارية املتعلقة
بتقييم املخاطر وال�سيطرة عليها.
ما تو�صياتكم للحفاظ على متانة القطاع امل�صريف يف ظل
املخاطر الراهنة ،ولعبه دور ًا مهماً يف متويل الإعمار؟
ب�شكلٍ عام ،تعترب ال�صناعة امل�صرفية �إىل حد بعيد
�أكرث ال�صناعات �صرامة يف التنظيم وتعد الرقابة امل�صرفية
جانباً �أ�سا�سياً من النظم املالية احلديثة .مع ذلك ،ركزت
التغريات التي طر�أت على امل�شهد امل�صريف خالل الأزمة
التي مير بها بلدنا احلبيب واهتمام امل�شاركني يف ال�صناعة
امل�صرفية على الدور والهيكل الأن�سب للرقابة والتنظيم
امل�صريف.
من امل�ؤكد �أن للم�صارف دور ًا �أ�سا�سياً يف مراقبة وتقييم
املخاطر التي تتعر�ض لها واحلفاظ على متانة و�ضعها
املايل ،ولكن تبقى الرقابة امل�صرفية الفاعلة �صمام الأمان
الذي ينبه امل�صارف ويحميها من املخاطر ،وهذا يقت�ضي
عمل اجلهات الرقابية والإ�شرافية احلفاظ على قطاع
م�صريف قوي ي�ساعد على �إمداد القطاعات املختلفة بالتمويل
الالزم ملبا�شرة ن�شاطها وتقدمي اخلدمات امل�صرفية على
اختالف �أنواعها ،كما �أنه من ال�ضرورة مبكان �إخ�ضاع هذا
القطاع لعملية الرقابة و�إجراء مراجعات دورية للقوانني
والأنظمة التي حتكم عمل هذا القطاع للحفاظ على �سالمة
املراكز املالية للم�صارف ،واحلفاظ على قطاع م�صريف
�سليم ،يحمي حقوق املودعني وامل�ستثمرين ،وي�ضمن
�سالمة تنفيذ ال�سيا�سة النقدية للدولة بال�شكل املنا�سب،
للم�ساهمة ب�شكل فعّال يف تطور االقت�صاد الوطني وعملية
�إعادة الإعمار التي تندرج �ضمن ر�ؤية م�صرفنا وخططه
ب�أن يكون م�ساهماً �أ�سا�سياً فيها.
ما �أبرز نتائج التحليل املايل لقائمة املركز املايل املوحد
ولقائمة دخل امل�صرف؟
فيما يخ�ص �أب��رز نتائج التحليل امل��ايل لقائمة دخل
امل�صرف واملركز املايل املوحد ،فقد حقق امل�صرف خالل
الن�صف الأول من ال�سنة �أرباحاً �صافية (بعد ا�ستبعاد
الأرب���اح غري املحققة الناجتة عن تقييم مركز القطع
البنيوي) وقدرها  883.742.931لرية �سورية بن�سبة
زي��ادة وقدرها  %112.25عن الن�صف الأول من ال�سنة
ال�سابقة ،وهذا الإجناز قد حتقق نتيجة �سيا�سة امل�صرف
جتاه عملية الإقرا�ض على الرغم من الو�ضع احلايل لبلدنا
احلبيب.
و�أهم نتائج املركز املايل املوحد باملقارنة مع نهاية العام
املا�ضي نرى ب�أن جمموع الأ�صول قد ارتفع بن�سبة %11
وازداد �صايف الت�سهيالت االئتمانية بن�سبة  %20.4كما
ازدادت حقوق امل�ساهمني بن�سبة � %39.91إ�ضافة �إىل
ازدياد ودائع الزبائن بن�سبة .%7.27

مطلوب مراجعات دورية للقوانني التي حتكم عمل امل�صارف للحفاظ على �سالمة
املراكز املالية واحلفاظ على قطاع �سليم يحمي حقوق املودعني وامل�ستثمرين
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