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يف  الإ�شالمية  امل�شرفية  املنتجات  تطوير  اأمــام  العوائق  ما   

�شورية؟

التي  واملقاطعة  الراهنة  الظروف  يف  تتمثل  العوائق  اأهــم    

تفر�شها جهات خارجية ومع ذلك نحاول با�شتمرار اإيجاد املنافذ 

التي متكننا من مزاولة اأعمالنا وتطويرها ونتمنى اإعادة درا�شة 

حت�شيل  املمكن  من  والتي  ال�شريبية  ــة  ــي الزدواج مو�شوع 

ال�شريبة مرتني من منتج واحد.

غري  القت�شادية  واملعطيات  الظروف  مع  البنك  تكّيف  كيف   

ا�شتقرار  على  حمافظاً  ليبقى  ــة،  الأزم اأفرزتها  التي  الطبيعية 

مركزه املايل، متفادياً حدوث موجة �شحب لل�شيولة؟

من  ال�شعبة  ال�شائدة  الظروف  و�شمن  ال�شام  بنك  متكن    

ال�شتمرار باحلفاظ على و�شع مايل متميز من خالل احلفاظ على 

قاعدة من العمالء املميزين واتباع �شيا�شة متحفظة حفاظا على 

متانة و�شعه املايل على التمويالت املمنوحة ومراقبة التمويالت 

التخطيط  اإىل جانب ال�شتمرار يف  اإىل متابعة حثيثة  التي حتتاج 

اأعماله امل�شرفية قدر امل�شتطاع لتعوي�ض بع�ض الأعمال  لتطوير 

الظروف  لتالئم  وتنوعها  جودتها  ورفــع  امل�شرفية  واخلدمات 

ال�شائدة والعمل على تفعيل اإدارة الأزمة ب�شقيها الإداري واملايل 

رغم معاناة البنك من ترك عدد من كوادر البنك ملنا�شبها وذلك من 

م�شتمر  التنفيذية وب�شكل  والإدارة  الإدارة  متابعة جمل�ض  خالل 

ويومي بهدف حماية منجزات البنك ومتتني الو�شع الداخلي.

وبناًء على ذلك فقد �شجلت موؤ�شرات املالءة واملتانة املالية للبنك 

يف نهاية عام 2014 موؤ�شرات ايجابية ت�شري اإىل متانة املركز املايل 

لغاية  املال  لراأ�ض  ن�شبة كفاية  البنك على  يف امل�شرف فقد حافظ 

2015/06/30 فقد بلغ  اأما لغاية   %54.69 2014/12/31 بلغ 

%41.24

تغطية  ون�شبة  الأ�ــشــول  اإجــمــايل  اإىل  امللكية  حقوق  معدل  اأمــا 

لغاية  العاملة  غري  الــديــون  ل�شايف  التمويالت  تــدين  خم�ش�ض 

 2015/06/30 لغاية  اأما   %14.30 بلغ  حيث   2014/12/31

اإىل اتباع البنك ل�شيا�شة مدرو�شة  17.87% والتي ت�شري  فقد بلغ 

يف ظل الأزمة.

 كيف تعامل امل�شرف مع املخاطر الئتمانية وخماطر ال�شوق؟

قام بنك ال�شام يف بداية الأزمة بتخفي�ض املحفظة التمويلية    

باللرية ال�شورية اإىل الن�شف تقريباً وتخفي�ض املحفظة التمويلية 

مبراعاة  البنك  قيام  مع  الدنيا  حدودها  اإىل  الأمريكي  بالدولر 

اإىل  اأو�شاع العمالء القت�شادية ب�شبب ظروف الأزمة حيث عمد 

جدولة الت�شهيالت الئتمانية واإجراء عمليات التقليب مبا يتوافق 

حالت  جتاوز  من  يتمكنوا  حتى  النقدية  وتدفقاتهم  واإمكانياتهم 

التعرث.

ومع بدايات عام 2014 بداأ بنك ال�شام بالتو�شع التدريجي يف منح 

التمويالت للعمالء بخطا وا�شحة وحمددة اعتمادا على العمالء 

ال�شمانات  وقدموا  الأزمــة  خالل  ائتمانية  جــدارة  اأبــدوا  الذين 

تخدم  التي  املجالت  على  والرتكيز  واملقبولة  اجليدة  العقارية 

طرح  اإىل  اإ�شافة  �شورية  يف  عــام  ب�شكل  القت�شادي  الو�شع 

منتجات اإ�شالمية تتوافق يف طبيعتها مع ال�شعوبات والتحديات 

تهريب  مكافحة  على  قدرتها  كبري  ب�شكل  اأثبتت  والتي  احلالية 

�شورية  داخل  التجاري  العمل  على  تاأكيدها  خالل  من  الأمــوال 

هذه  تهريب  عدم  ي�شمن  ما  التمويل  مو�شوع  الب�شائع  ومعاينة 

الأموال التي يتم احل�شول عليها من البنك وذلك �شمن متطلبات 

وتوجيهات م�شرف �شورية املركزي.

على  يوؤثر  الذي  امل�شارف  يف  ال�شيولة  فائ�ض  من  موقفكم  ما   

الأمر  هذا  ملعاجلة  مقرتحاتكم  وما  امل�شرفية؟  الإدارة  فعالية 

بفعالية؟

اأي  ملواجهة  كافية  �شيولة  بن�شب  الحتفاظ  يتم  اأن  الأ�شل    

م�شرف  من  املقرة  ــدود  احل و�شمن  ــل  الأج ق�شرية  التزامات 

جمالت  �شمن  فائ�ض  اأي  ا�شتثمار  يتم  واأن  املركزي  �شورية 

التمويل وال�شتثمار املتاحة لدعم القت�شاد الوطني، لذلك يجب 

اأو�شع  ب�شكل  وال�شتثمار  التوظيف  جمالت  فتح  امل�شارف  على 

وطرح منتجات متويلية جديدة ت�شاهم يف ا�شتقطاب العمالء من 

جميع ال�شرائح وامل�شتويات وهذا ماتبناه بنك ال�شام للتعامل مع 

فائ�ض ال�شيولة.

الإ�شرافية خالل  ال�شادرة عن اجلهات  القرارات  كيف تقيمون   

الأزمة، وخا�شة املتعلقة بتحويل الأرباح غري املحققة من قائمة 

املتعلقة  القرارات  من  وغريها  الدخل؟  قائمة  اإىل  ال�شامل  الدخل 

بكفاية راأ�ض املال؟

دعم  على  الأزمـــة  فــرتة  خــالل  الإ�شرافية  اجلــهــات  عملت    

تخفف  التي  القرارات  بع�ض  اإ�شدار  خالل  من  البنوك  وم�شاندة 

اإجــراءات  من  تزيد  ــرى  اأخ جهة  ومــن  جهة  من  الأعــبــاء  بع�ض 

خم�ش�شات  قــرارات  )مثل  تطبيقها  ومتابعة  والرقابة  ال�شبط 

معززة  ــرارات  ق وكذلك  اإلــخ(  املـــال.....  راأ�ــض  كفاية  الديون– 

وذلك  ـــاح  الأرب مو�شوع  ومنها  امل�شارف  مليزانيات  وداعــمــة 

لتبقى امل�شارف متمتعة مبوقف مايل قوي ي�شاهم بدوره يف دعم 

القت�شاد الوطني خالل الظروف الراهنة.

القرو�ض  �شمانات  قيمة  انخفا�ض  م�شكلة  مع  تتعاملون  كيف   

وانخفا�ض درجة �شيولتها؟

تخمني  ــادة  اإع يتم  لذا  با�شتمرار  اجلانب  هذا  مراقبة  تتم    

عقاريني  خممنني  من  دوري  ب�شكل  الت�شهيالت  مقابل  ال�شمانات 

املمنوحة  للت�شهيالت  تغطيتها  ي�شمن  مبا  امل�شرف  من  معتمدين 

قيمة  من   %150 عن  يقل  ل  مبا  جيدة  تغطية  ن�شب  اعتماد  ويتم 

التمويالت املمنوحة مبا ي�شمن �شهولة ت�شييل هذه ال�شمانات يف 

حال تطلب الأمر من امل�شرف وذلك لتح�شيل الت�شهيالت املتعرثة.

اإىل  تنظرون  وكيف  امل�شرف؟  اإ�شرتاتيجية  �شمات  ــرز  اأب ما   

امل�شتقبل امل�شريف يف �شورية؟

بعني  البنك  اأعدها  التي  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  اأخــذت  لقد    

وال�شيا�شية  القت�شادية  باأبعادها  احلالية  الظروف  العتبار 

والجتماعية وفيما يلي اأبرز اأهدافها و�شماتها:

• حتقيق ر�شى عمالء البنك من ال�شركات واملوؤ�ش�شات والأفراد 
من خالل توفري اخلدمات املنا�شبة لهم وبالوقت املنا�شب وبال�شعر 

املناف�ض وباجلودة العالية.

بيئة عمل  توفري  خالل  من  للعاملني  الوظيفي  الر�شى  • حتقيق 
منا�شبة حمفزة وتوفري اأنظمة وحوافز مادية ومعنوية ت�شاهم يف 

تعميق الولء الوظيفي.

حتقيق منو مت�شاعد يف  خالل  من  البنك  مالكي  ر�شى  • حتقيق 
حقوق امللكية.

الإنتاجية  الطاقات  وزيادة  العمليات  كفاءة  وزيادة  حت�شني   •
عن طريق ال�شتمرار يف عملية التطوير والتحديث.

• ال�شتمرار بتكوين وبناء قاعدة م�شرفية تكنولوجية متطورة 
واأدلة  �شيا�شات  وتطوير  موؤهلة  م�شرفية  ب�شرية  موارد  وتوفري 

العمل التي طالت خمتلف قطاعات العمل يف البنك.

املنتجات  وتنويع  تطوير  خالل  من  امل�شريف  الن�شاط  • ت�شويق 
ومنتجات  خدمات  وابتكار  املتميز  والأداء  الإ�شالمية  واخلدمات 

جديدة تلبي حاجة املجتمع وجتاوز الأثر ال�شلبي لالأزمة.

املمنوحة  ال�شقوف  �شمن  النقدية  الفوائ�ض  وتوظيف  اإدارة   •
مبا ين�شجم مع تعليمات م�شرف �شورية املركزي ووفق ال�شيا�شة 

املحددة واملعتمدة  امللكية  واأدوات  املال  اأ�شواق  ال�شتثمارية يف 

من جمل�ض اإدارة البنك والتي تتفق مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

واملمكنة  املتاحة  الظروف  �شمن  الفروع  افتتاح  يف  التو�شع   •
الودائع  وا�شتقطاب  العمالء  من  �شريحة  اأو�شع  خدمة  اأجل  من 

وتنميتها.

لبنك  املوؤ�ش�شاتية  الهوية  تر�شيخ  يف  الب�شرية  الهوية  تعميق   •
ال�شام على اأنه امل�شرف الإ�شالمي الأول يف �شورية.

ال�شام. لبنك  الجتماعي  الدور  وزيادة  • تفعيل 
التوجه  على  والعمل  امل�شريف  ال�شوق  يف  البنك  وجود  تعزيز   •
البالد والتي تعمل  ن�شاطها داخل  ا�شتمر  التي  الفئات  ل�شتهداف 

القطاعات  مع  الت�شغيلية  اأعماله  تفعيل  خالل  من  باآخر  اأو  ب�شكل 

التي �شمحت الظروف بالعمل معها �شواء من خالل ال�شترياد اأو 

الت�شدير اأو التمويل اأو جذب الودائع وتنميتها.

بكل اإداراته املختلفة. الداخلي  الرقابي  اجلهاز  ومتتني  • تقوية 
قابلة  اإنها  حيث  باملرونة  تت�شم  اخلطة  اأن  اإىل  اأ�شري  اأن  واأود 

وبيئة  ال�شوق  ومتطلبات  حتركات  ح�شب  والتعديل  للتطوير 

من  البنك  يف  الداخلية  العمل  وبيئة  ناحية  من  اخلارجية  العمل 

ناحية اأخرى.

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

الراهنة، ولعبه دورًا مهماً يف متويل الإعمار؟

والتطبيق  النهج  يف  احلوكمة  بدليل  الــتــام  البنوك  الــتــزام   •
الداخليه  العمل  و�شيا�شات  املركزي  �شورية  م�شرف  وتعليمات 

وحتديثها با�شتمرار.

التحفظ يف ظل الأزمة والعمل على حماية حقوق  • اتباع �شيا�شة 
املودعني وامل�شاهمني.

• احلفاظ على ا�شتمرارية العمل والتكيف مع التقلب احلا�شل يف 
الكادر الوظيفي وتطويره وتدريبه.

امل�شرفية  واملنتجات  اخلدمات  تطوير  على  العمل  ا�شتمرار   •

والإلكرتونية والعمل على حت�شني اأدائها.

البنوك لأعمالها وتفعيل اإدارة  التخطيط لتطوير  • ال�شتمرار يف 
الأزمة للحفاظ على الأداء وال�شتمرار مبتابعة ذيول الأزمة.

)اأفقياً  امل�شرف  دخــل  لقائمة  املــايل  التحليل  نتائج  ــرز  اأب ما   

وعمودياً(؟

اأفقياً:

امل�شرف  بني  امل�شرتكة  ال�شتثمارات  دخل  اإجمايل  ارتفاع   •
وح�شابات ال�شتثمار املطلقة بن�شبة 104 % عن عام 2013 نتيجة 

زيادة الن�شاط ال�شتثماري والتمويلي خالل عام 2014

12% عن عام 2013  بن�شبة  الت�شغيلي  الدخل  اإجمايل  • انخفا�ض 
نتيجة انخفا�ض اأرباح القطع البنيوي غري املحققة نتيجة تغريات 

�شعر ال�شرف.

عن عام 2013 مما   %13 بن�شبة  امل�شروفات  اإجمايل  • انخفا�ض 
ي�شاهم يف زيادة ورفع ربحية البنك.

البنيوي غري  القطع  اأرباح  ا�شتثناء  بعد  الأرباح  • ارتفاع �شايف 
املحققة بن�شبة 117 % مقارنة بعام 2013 نتيجة لزدياد الن�شاط 

الت�شغيلي للبنك وانخفا�ض امل�شاريف عن عام 2013

عامودياً:

وبتحليل قائمة دخل امل�شرف للعام 2014 �شاقولياً، يّت�شح ترّكز 

اإيرادات البنك يف اأرباح تقييم مركز القطع البنيوي باملرتبة الأوىل 

الدخل  اإجمايل  من   %65 ن�شبته  ما  متثل  والتي  حمققة  غري  وهي 

والتي  الثانية  املرتبة  يف  البنكية  اخلدمات  واإيرادات  الت�شغيلي، 

الأن�شطة  واإيـــرادات  الت�شغيلي،  الدخل  اإجمايل  من   %16 متثل 

اإجمايل  من   %14.6 متثل  والتي  الثالثة  املرتبة  يف  التمويلية 

املخ�ش�شات  يف  امل�شاريف  ترّكز  يبدو  كما  الت�شغيلي،  الدخل 

املحتجزة لتغطية اخل�شارة يف ال�شتثمارات املحتفظ بها يف اإحدى 

املوؤ�ش�شات املالية اخلارجية يف املرتبة الأوىل والتي متثل 50% من 

املرتبة  يف  والإدارية  العمومية  وامل�شاريف  امل�شروفات،  اإجمايل 

الثانية والتي متثل 25% من اإجمايل امل�شروفات.

اأهم الن�شب املالية: ن�شبة الفعالية ))Efficiency Ratio(( وهي 

تبلغ 21% والتي هي ن�شبة امل�شاريف اإىل الإيرادات، وتعترب من 

اأف�شل الن�شب باملقارنة مع البنوك الأخرى يف �شورية

 ما اأبرز نتائج التحليل املايل لقائمة املركز املايل املوحد؟

نهاية عام  املعّدة يف  البنك  يّت�شح من الّطالع على ميزانية    

2014 منو مبوجودات امل�شرف بلغ 21 % باملقارنة مع عام 2013

 زيادة يف ايداعات البنك لدى البنوك املرا�شلة بن�شبة 278 % عن 

عام 2013 بهدف زيادة ال�شتثمار وحتقيق عوائد عالية.

ال�شكل  على  متثلت  العمالء  لودائع  وا�شتقطاب  زيادة  يظهر  كما 

التايل: زيادة احل�شابات اجلارية للعمالء بن�شبة 45% والتاأمينات 

 %24 بن�شبة  املطلقة  ال�شتثمار  وح�شابات   %44 بن�شبة  النقدية 

مما يدعم �شيولة البنك ويف�شح املجال يف زيادة الن�شاط التمويلي 

وال�شتثماري للبنك، وارتفاع حقوق امل�شاهمني بن�شبة 30% عن 

عام 2013.

اأهم الن�شب املالية:

ن�شب ال�شيولة: بلغت ن�شبة ال�شيولة باللريات ال�شورية %60.58 

واأعلى ن�شبة �شيولة بكافة العمالت خالل عام 2014 حيث بلغت 

هو  املركزي  البنك  من  املحدد  الأدنــى  احلد  اأن  علماً   %113.83

20% للريات ال�شورية و30% للعمالت الأجنبية اأي اإن البنك قادر 

على الوفاء بالتزاماته من خالل احتفاظه ب�شيولة عالية.

على  العائد  معدل  بلغ  فقد  امل�شرف:  ربحية  لن�شب  بالن�شبة  اأما 

الأ�شول  على  العائد  معدل  بلغ  كما   ،%24.18 امللكية  حقوق 

ال�شورية  البنوك  مع  مقارنة  جدًا  جيدة  ن�شباً  وتعترب   %3.35

الأخرى.

وكيف  النقدية؟  التدفقات  لقائمة  املايل  التحليل  نتائج  اأبرز  ما   

تقيمون التدفقات النقدية احلرة بعد خم�ض �شنوات من الأزمة؟

اأربعة  نحو   2014 عام  يف  للبنك  الوارد  النقدي  التدفق  بلغ    

لرية  املليار  ون�شف  ملياري  نحو  منه  �شورية،  لرية  مليارات 

�شورية من الن�شاط التمويلي )زيادة يف الإيداعات لدى امل�شرف(، 

للبنك،  الت�شغيلي  الن�شاط  ح�شة  �شورية  لــرية  مليون  و600 

والباقي هو اأثر تغرّي اأ�شعار ال�شرف،

الأزمة،  �شنوات  مدار  على  للبنك  النقدية  التدفقات  اإىل  وبالنظر 

نالحظ اأنها كانت دائماً تدفقات نقدية موجبة ما عدا العام 2011 

يف  العمالء  لودائع  كبرية  �شحوبات  �شهد  حيث  الأزمــة(  )بداية 

كافة البنوك ال�شورية، اأما يف بقية الأعوام فنالحظ عودة الودائع 

وحت�ّشن ال�شيولة، وا�شتعادة القدرة على توليد النقد خا�شة من 

الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.

بنّي املدير العام لبنك ال�شام 

الإ�شالمي اأحمد يو�شف اللحام اأن 

امل�شارف العاملة يف �شورية من 

القطاعني العام واخلا�ض على 

حد �شواء اأثبتت متانة القطاع 

امل�شريف ال�شوري، جلهة ا�شتمرار 

هذه امل�شارف يف عملها، وا�شتمرار 

التزامها جتاه العاملني فيها وجتاه 

اجلهات العامة، اإ�شافة اإىل تغطيتها 

جميع ال�شحوبات التي ح�شلت 

خالل الفرتة املا�شية رغم كثافتها 

يف بدايات الأزمة كنتيجة طبيعية 

لهواج�ض املواطن ال�شوري حول 

الأو�شاع العامة واحتمال اأن 

تتعر�ض اللرية ال�شورية لهزات 

يف قيمتها وقدرتها ال�شرائية، فكان 

تعامل امل�شارف مع ظروف الأزمة 

وهواج�ض املواطنني تعاماًل متزناً 

طماأن املواطنني واأزال عنهم 

هواج�شهم ومن �شمنها البنوك 

الإ�شالمية التي اأثبتت جدارتها 

وقدرتها على ال�شتمرار يف ظل 

ظروف غري اعتيادية.

وغريها العديد من النقاط املهمة 

كانت حمور احلديث مع املدير 

العام لبنك ال�شام، وفيما يلي ن�ض 

احلوار:

المدير العام لبنك الشام اإلسالمي أحمد يوسف اللحام:
على املصارف فتح مجاالت التوظيف 

واالستثمار بشكل أوسع وطرح منتجات تمويلية جديدة

لقاء


