المدير العام لبنك الشام اإلسالمي أحمد يوسف اللحام:

لقاء

على املصارف فتح مجاالت التوظيف
واالستثمار بشكل أوسع وطرح منتجات تمويلية جديدة

بينّ املدير العام لبنك ال�شام
الإ�سالمي �أحمد يو�سف اللحام �أن
امل�صارف العاملة يف �سورية من
القطاعني العام واخلا�ص على
حد �سواء �أثبتت متانة القطاع
امل�صريف ال�سوري ،جلهة ا�ستمرار
هذه امل�صارف يف عملها ،وا�ستمرار
التزامها جتاه العاملني فيها وجتاه
اجلهات العامة� ،إ�ضافة �إىل تغطيتها
جميع ال�سحوبات التي ح�صلت
خالل الفرتة املا�ضية رغم كثافتها
يف بدايات الأزمة كنتيجة طبيعية
لهواج�س املواطن ال�سوري حول
الأو�ضاع العامة واحتمال �أن
تتعر�ض اللرية ال�سورية لهزات
يف قيمتها وقدرتها ال�شرائية ،فكان
تعامل امل�صارف مع ظروف الأزمة
وهواج�س املواطنني تعام ًال متزناً
طم�أن املواطنني و�أزال عنهم
هواج�سهم ومن �ضمنها البنوك
الإ�سالمية التي �أثبتت جدارتها
وقدرتها على اال�ستمرار يف ظل
ظروف غري اعتيادية.
وغريها العديد من النقاط املهمة
كانت حمور احلديث مع املدير
العام لبنك ال�شام ،وفيما يلي ن�ص
احلوار:
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ما العوائق �أم��ام تطوير املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية يف
�سورية؟
�أه��م العوائق تتمثل يف الظروف الراهنة واملقاطعة التي
تفر�ضها جهات خارجية ومع ذلك نحاول با�ستمرار �إيجاد املنافذ
التي متكننا من مزاولة �أعمالنا وتطويرها ونتمنى �إعادة درا�سة
مو�ضوع االزدواج��ي��ة ال�ضريبية والتي من املمكن حت�صيل
ال�ضريبة مرتني من منتج واحد.
كيف تكيّف البنك مع الظروف واملعطيات االقت�صادية غري
الطبيعية التي �أفرزتها الأزم��ة ،ليبقى حمافظاً على ا�ستقرار
مركزه املايل ،متفادياً حدوث موجة �سحب لل�سيولة؟
متكن بنك ال�شام و�ضمن الظروف ال�سائدة ال�صعبة من
اال�ستمرار باحلفاظ على و�ضع مايل متميز من خالل احلفاظ على
قاعدة من العمالء املميزين واتباع �سيا�سة متحفظة حفاظا على
متانة و�ضعه املايل على التمويالت املمنوحة ومراقبة التمويالت
التي حتتاج �إىل متابعة حثيثة �إىل جانب اال�ستمرار يف التخطيط
لتطوير �أعماله امل�صرفية قدر امل�ستطاع لتعوي�ض بع�ض الأعمال
واخلدمات امل�صرفية ورف��ع جودتها وتنوعها لتالئم الظروف
ال�سائدة والعمل على تفعيل �إدارة الأزمة ب�شقيها الإداري واملايل
رغم معاناة البنك من ترك عدد من كوادر البنك ملنا�صبها وذلك من
خالل متابعة جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وب�شكل م�ستمر
ويومي بهدف حماية منجزات البنك ومتتني الو�ضع الداخلي.
وبنا ًء على ذلك فقد �سجلت م�ؤ�شرات املالءة واملتانة املالية للبنك
يف نهاية عام  2014م�ؤ�شرات ايجابية ت�شري �إىل متانة املركز املايل
يف امل�صرف فقد حافظ البنك على ن�سبة كفاية لر�أ�س املال لغاية
 2014/12/31بلغ � %54.69أما لغاية  2015/06/30فقد بلغ
%41.24
�أم��ا معدل حقوق امللكية �إىل �إج��م��ايل الأ���ص��ول ون�سبة تغطية
خم�ص�ص ت��دين التمويالت ل�صايف ال��دي��ون غري العاملة لغاية
 2014/12/31حيث بلغ � %14.30أما لغاية 2015/06/30
فقد بلغ  %17.87والتي ت�شري �إىل اتباع البنك ل�سيا�سة مدرو�سة
يف ظل الأزمة.
كيف تعامل امل�صرف مع املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق؟
قام بنك ال�شام يف بداية الأزمة بتخفي�ض املحفظة التمويلية
باللرية ال�سورية �إىل الن�صف تقريباً وتخفي�ض املحفظة التمويلية
بالدوالر الأمريكي �إىل حدودها الدنيا مع قيام البنك مبراعاة
�أو�ضاع العمالء االقت�صادية ب�سبب ظروف الأزمة حيث عمد �إىل
جدولة الت�سهيالت االئتمانية و�إجراء عمليات التقليب مبا يتوافق
و�إمكانياتهم وتدفقاتهم النقدية حتى يتمكنوا من جتاوز حاالت
التعرث.
ومع بدايات عام  2014بد�أ بنك ال�شام بالتو�سع التدريجي يف منح
التمويالت للعمالء بخطا وا�ضحة وحمددة اعتمادا على العمالء
الذين �أب��دوا ج��دارة ائتمانية خالل الأزم��ة وقدموا ال�ضمانات
العقارية اجليدة واملقبولة والرتكيز على املجاالت التي تخدم
الو�ضع االقت�صادي ب�شكل ع��ام يف �سورية �إ�ضافة �إىل طرح
منتجات �إ�سالمية تتوافق يف طبيعتها مع ال�صعوبات والتحديات
احلالية والتي �أثبتت ب�شكل كبري قدرتها على مكافحة تهريب
الأم��وال من خالل ت�أكيدها على العمل التجاري داخل �سورية
ومعاينة الب�ضائع مو�ضوع التمويل ما ي�ضمن عدم تهريب هذه
الأموال التي يتم احل�صول عليها من البنك وذلك �ضمن متطلبات
وتوجيهات م�صرف �سورية املركزي.
ما موقفكم من فائ�ض ال�سيولة يف امل�صارف الذي ي�ؤثر على
فعالية الإدارة امل�صرفية؟ وما مقرتحاتكم ملعاجلة هذا الأمر
بفعالية؟
الأ�صل �أن يتم االحتفاظ بن�سب �سيولة كافية ملواجهة �أي
التزامات ق�صرية الأج��ل و�ضمن احل��دود املقرة من م�صرف
�سورية املركزي و�أن يتم ا�ستثمار �أي فائ�ض �ضمن جماالت
التمويل واال�ستثمار املتاحة لدعم االقت�صاد الوطني ،لذلك يجب
على امل�صارف فتح جماالت التوظيف واال�ستثمار ب�شكل �أو�سع
وطرح منتجات متويلية جديدة ت�ساهم يف ا�ستقطاب العمالء من
جميع ال�شرائح وامل�ستويات وهذا ماتبناه بنك ال�شام للتعامل مع
فائ�ض ال�سيولة.
كيف تقيمون القرارات ال�صادرة عن اجلهات الإ�شرافية خالل
الأزمة ،وخا�صة املتعلقة بتحويل الأرباح غري املحققة من قائمة
الدخل ال�شامل �إىل قائمة الدخل؟ وغريها من القرارات املتعلقة
بكفاية ر�أ�س املال؟
عملت اجل��ه��ات الإ�شرافية خ�لال ف�ترة الأزم���ة على دعم
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وم�ساندة البنوك من خالل �إ�صدار بع�ض القرارات التي تخفف
بع�ض الأع��ب��اء من جهة وم��ن جهة �أخ��رى تزيد من �إج��راءات
ال�ضبط والرقابة ومتابعة تطبيقها (مثل ق��رارات خم�ص�صات
الديون– كفاية ر�أ���س امل���ال� .....إل��خ) وكذلك ق��رارات معززة
وداع��م��ة مليزانيات امل�صارف ومنها مو�ضوع الأرب���اح وذلك
لتبقى امل�صارف متمتعة مبوقف مايل قوي ي�ساهم بدوره يف دعم
االقت�صاد الوطني خالل الظروف الراهنة.
كيف تتعاملون مع م�شكلة انخفا�ض قيمة �ضمانات القرو�ض
وانخفا�ض درجة �سيولتها؟
تتم مراقبة هذا اجلانب با�ستمرار لذا يتم �إع��ادة تخمني
ال�ضمانات مقابل الت�سهيالت ب�شكل دوري من خممنني عقاريني
معتمدين من امل�صرف مبا ي�ضمن تغطيتها للت�سهيالت املمنوحة
ويتم اعتماد ن�سب تغطية جيدة مبا ال يقل عن  %150من قيمة
التمويالت املمنوحة مبا ي�ضمن �سهولة ت�سييل هذه ال�ضمانات يف
حال تطلب الأمر من امل�صرف وذلك لتح�صيل الت�سهيالت املتعرثة.
ما �أب��رز �سمات �إ�سرتاتيجية امل�صرف؟ وكيف تنظرون �إىل
امل�ستقبل امل�صريف يف �سورية؟
لقد �أخ��ذت اخلطة الإ�سرتاتيجية التي �أعدها البنك بعني
االعتبار الظروف احلالية ب�أبعادها االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية وفيما يلي �أبرز �أهدافها و�سماتها:
• حتقيق ر�ضى عمالء البنك من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد
من خالل توفري اخلدمات املنا�سبة لهم وبالوقت املنا�سب وبال�سعر
املناف�س وباجلودة العالية.
• حتقيق الر�ضى الوظيفي للعاملني من خالل توفري بيئة عمل
منا�سبة حمفزة وتوفري �أنظمة وحوافز مادية ومعنوية ت�ساهم يف
تعميق الوالء الوظيفي.
• حتقيق ر�ضى مالكي البنك من خالل حتقيق منو مت�صاعد يف
حقوق امللكية.
• حت�سني وزيادة كفاءة العمليات وزيادة الطاقات الإنتاجية
عن طريق اال�ستمرار يف عملية التطوير والتحديث.
• اال�ستمرار بتكوين وبناء قاعدة م�صرفية تكنولوجية متطورة
وتوفري موارد ب�شرية م�صرفية م�ؤهلة وتطوير �سيا�سات و�أدلة
العمل التي طالت خمتلف قطاعات العمل يف البنك.
• ت�سويق الن�شاط امل�صريف من خالل تطوير وتنويع املنتجات
واخلدمات الإ�سالمية والأداء املتميز وابتكار خدمات ومنتجات
جديدة تلبي حاجة املجتمع وجتاوز الأثر ال�سلبي للأزمة.
• �إدارة وتوظيف الفوائ�ض النقدية �ضمن ال�سقوف املمنوحة
مبا ين�سجم مع تعليمات م�صرف �سورية املركزي ووفق ال�سيا�سة
اال�ستثمارية يف �أ�سواق املال و�أدوات امللكية املحددة واملعتمدة
من جمل�س �إدارة البنك والتي تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
• التو�سع يف افتتاح الفروع �ضمن الظروف املتاحة واملمكنة
من �أجل خدمة �أو�سع �شريحة من العمالء وا�ستقطاب الودائع
وتنميتها.
• تعميق الهوية الب�صرية يف تر�سيخ الهوية امل�ؤ�س�ساتية لبنك
ال�شام على �أنه امل�صرف الإ�سالمي الأول يف �سورية.
• تفعيل وزيادة الدور االجتماعي لبنك ال�شام.
• تعزيز وجود البنك يف ال�سوق امل�صريف والعمل على التوجه
ال�ستهداف الفئات التي ا�ستمر ن�شاطها داخل البالد والتي تعمل
ب�شكل �أو ب�آخر من خالل تفعيل �أعماله الت�شغيلية مع القطاعات
التي �سمحت الظروف بالعمل معها �سواء من خالل اال�سترياد �أو
الت�صدير �أو التمويل �أو جذب الودائع وتنميتها.
• تقوية ومتتني اجلهاز الرقابي الداخلي بكل �إداراته املختلفة.
و�أود �أن �أ�شري �إىل �أن اخلطة تت�سم باملرونة حيث �إنها قابلة
للتطوير والتعديل ح�سب حتركات ومتطلبات ال�سوق وبيئة
العمل اخلارجية من ناحية وبيئة العمل الداخلية يف البنك من
ناحية �أخرى.
ما تو�صياتكم للحفاظ على متانة القطاع امل�صريف يف ظل املخاطر
الراهنة ،ولعبه دور ًا مهماً يف متويل الإعمار؟
• ال��ت��زام البنوك ال��ت��ام بدليل احلوكمة يف النهج والتطبيق
وتعليمات م�صرف �سورية املركزي و�سيا�سات العمل الداخليه
وحتديثها با�ستمرار.
• اتباع �سيا�سة التحفظ يف ظل الأزمة والعمل على حماية حقوق
املودعني وامل�ساهمني.
• احلفاظ على ا�ستمرارية العمل والتكيف مع التقلب احلا�صل يف
الكادر الوظيفي وتطويره وتدريبه.
• ا�ستمرار العمل على تطوير اخلدمات واملنتجات امل�صرفية

والإلكرتونية والعمل على حت�سني �أدائها.
• اال�ستمرار يف التخطيط لتطوير البنوك لأعمالها وتفعيل �إدارة
الأزمة للحفاظ على الأداء واال�ستمرار مبتابعة ذيول الأزمة.
ما �أب��رز نتائج التحليل امل��ايل لقائمة دخ��ل امل�صرف (�أفقياً
وعمودياً)؟
�أفقياً:
• ارتفاع �إجمايل دخل اال�ستثمارات امل�شرتكة بني امل�صرف
وح�سابات اال�ستثمار املطلقة بن�سبة  % 104عن عام  2013نتيجة
زيادة الن�شاط اال�ستثماري والتمويلي خالل عام 2014
• انخفا�ض �إجمايل الدخل الت�شغيلي بن�سبة  %12عن عام 2013
نتيجة انخفا�ض �أرباح القطع البنيوي غري املحققة نتيجة تغريات
�سعر ال�صرف.
• انخفا�ض �إجمايل امل�صروفات بن�سبة  %13عن عام  2013مما
ي�ساهم يف زيادة ورفع ربحية البنك.
• ارتفاع �صايف الأرباح بعد ا�ستثناء �أرباح القطع البنيوي غري
املحققة بن�سبة  % 117مقارنة بعام  2013نتيجة الزدياد الن�شاط
الت�شغيلي للبنك وانخفا�ض امل�صاريف عن عام 2013
عامودياً:
وبتحليل قائمة دخل امل�صرف للعام � 2014شاقولياً ،يتّ�ضح تركّز
�إيرادات البنك يف �أرباح تقييم مركز القطع البنيوي باملرتبة الأوىل
وهي غري حمققة والتي متثل ما ن�سبته  %65من �إجمايل الدخل
الت�شغيلي ،و�إيرادات اخلدمات البنكية يف املرتبة الثانية والتي
متثل  %16من �إجمايل الدخل الت�شغيلي ،و�إي���رادات الأن�شطة
التمويلية يف املرتبة الثالثة والتي متثل  %14.6من �إجمايل
الدخل الت�شغيلي ،كما يبدو تركّز امل�صاريف يف املخ�ص�صات
املحتجزة لتغطية اخل�سارة يف اال�ستثمارات املحتفظ بها يف �إحدى
امل�ؤ�س�سات املالية اخلارجية يف املرتبة الأوىل والتي متثل  %50من
�إجمايل امل�صروفات ،وامل�صاريف العمومية والإدارية يف املرتبة
الثانية والتي متثل  %25من �إجمايل امل�صروفات.
�أهم الن�سب املالية :ن�سبة الفعالية (( ))Efficiency Ratioوهي
تبلغ  %21والتي هي ن�سبة امل�صاريف �إىل الإيرادات ،وتعترب من
�أف�ضل الن�سب باملقارنة مع البنوك الأخرى يف �سورية
ما �أبرز نتائج التحليل املايل لقائمة املركز املايل املوحد؟
يتّ�ضح من االطّ الع على ميزانية البنك املعدّة يف نهاية عام
 2014منو مبوجودات امل�صرف بلغ  ٪ 21باملقارنة مع عام 2013
زيادة يف ايداعات البنك لدى البنوك املرا�سلة بن�سبة  % 278عن
عام  2013بهدف زيادة اال�ستثمار وحتقيق عوائد عالية.
كما يظهر زيادة وا�ستقطاب لودائع العمالء متثلت على ال�شكل
التايل :زيادة احل�سابات اجلارية للعمالء بن�سبة  %45والت�أمينات
النقدية بن�سبة  %44وح�سابات اال�ستثمار املطلقة بن�سبة %24
مما يدعم �سيولة البنك ويف�سح املجال يف زيادة الن�شاط التمويلي
واال�ستثماري للبنك ،وارتفاع حقوق امل�ساهمني بن�سبة  %30عن
عام .2013
�أهم الن�سب املالية:
ن�سب ال�سيولة :بلغت ن�سبة ال�سيولة باللريات ال�سورية %60.58
و�أعلى ن�سبة �سيولة بكافة العمالت خالل عام  2014حيث بلغت
 %113.83علماً �أن احلد الأدن��ى املحدد من البنك املركزي هو
 %20للريات ال�سورية و %30للعمالت الأجنبية �أي �إن البنك قادر
على الوفاء بالتزاماته من خالل احتفاظه ب�سيولة عالية.
�أما بالن�سبة لن�سب ربحية امل�صرف :فقد بلغ معدل العائد على
حقوق امللكية  ،%24.18كما بلغ معدل العائد على الأ�صول
 %3.35وتعترب ن�سباً جيدة جد ًا مقارنة مع البنوك ال�سورية
الأخرى.
ما �أبرز نتائج التحليل املايل لقائمة التدفقات النقدية؟ وكيف
تقيمون التدفقات النقدية احلرة بعد خم�س �سنوات من الأزمة؟
بلغ التدفق النقدي الوارد للبنك يف عام  2014نحو �أربعة
مليارات لرية �سورية ،منه نحو ملياري ون�صف املليار لرية
�سورية من الن�شاط التمويلي (زيادة يف الإيداعات لدى امل�صرف)،
و 600مليون ل�يرة �سورية ح�صة الن�شاط الت�شغيلي للبنك،
والباقي هو �أثر تغيرّ �أ�سعار ال�صرف،
وبالنظر �إىل التدفقات النقدية للبنك على مدار �سنوات الأزمة،
نالحظ �أنها كانت دائماً تدفقات نقدية موجبة ما عدا العام 2011
(بداية الأزم��ة) حيث �شهد �سحوبات كبرية لودائع العمالء يف
كافة البنوك ال�سورية� ،أما يف بقية الأعوام فنالحظ عودة الودائع
وحت�سّ ن ال�سيولة ،وا�ستعادة القدرة على توليد النقد خا�صة من
الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.

