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تقرير
ازدهر قطاع الصيرفة ّ
الخاصة في سوريا على نحو ملحوظ خالل السنوات ّاألخيرة .كان
ذلك نتيجة االنفتاح االقتصادي الذي بدأ مع األلفية الجديدة .وبني املؤشرات األكثر
أهمية ّ
اإلجمالية بنسبة  %93بني عامي  2007و ،2010وفقًا لتقرير ّ
ّ
ّ
أعدته
نمو األصول
شركة « »Deloitteعن القطاع الذي هدأ نشاطه في ظل االحداث الجارية هناك

مصارف سوريا تحت الضوء
شخصية
 %14من التسهيالت قروض
ّ
«االض� � �ط � ��راب � ��ات ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال �ت��ي
ب� � ��دأت ف ّ ��ي س ��وري ��ا ف ��ي م �ط �ل��ع آذار
 ،2011أث � ��رت ع �ل��ى اق �ت �ص��اد ال �ب�لاد
ّ
وقطاعاته املختلفة» .هكذا يستهل
ت �ق��ري��ر « »Deloitteت�ق��وي�م��ه ل��وض��ع
املصارف التجارية الخاصة العاملة
في سوريا في الربع ّ
األول من العام
الجاري.
ّ
ّ
وف��ي ظ��ل ت��أخ��ر ن�ت��ائ��ج أداء القطاع
ّ
حتى منتصف العام الجاري لتحديد
اآلث��ار الحقيقية لالضطرابات التي
ت� �ش� �ه ��ده ��ا ال� � �ب �ل��اد ع� �ل ��ى امل � �ص� ��ارف
ّ
املسجلة في
الخاصة ،تبدو األرق��ام
الربع ّ
األول الداللة العلمية الوحيدة
ّ
لتحديد ال�ت�ح��والت التي ط��رأت منذ
ن �ه��اي��ة ع ��ام  2010ال� ��ذي «اس �ت �م� ّ�رت
خ�ل�ال��ه امل� �ص ��ارف ال �خ� ّ
�اص��ة ب��ال�ن�م� ّ�و
ّ
والتوسع».

وعن األداء في الربع ّ
األول من العام
ّ
الجاري يقول التقرير« :رغم أن معظم
ّ
استمرت في تحقيق أرباح
املصارف
خ�لال فترة األش�ه��ر الثالثة املنتهية
ّ
في  31آذار ُ ،2011يلحظ أن األصول
امل�ج� ّ�م�ع��ة اإلج�م��ال�ي��ة لتلك امل�ص��ارف
تراجعت من  650مليار ليرة سورية
ّ
سورية ( 13.14مليار
إلى  624مليار
دوالر)» أي بنسبة .%4

تفاصيل ّ
الردة

ّ
وفي ما ّيتعلق بحركة الودائع ،التي
ُ ّ
تمثل مؤشرًا أساسيًا للثقة بالقطاع
�ادي��ة ال �ع� ّ
وب� ��األوض� ��اع االق �ت �ص� ّ
�ام��ة،
ف�ق��د «ت��راج �ع��ت ب�ن�س�ب��ة  ،%18حيث
هبطت م��ن  521مليار ل�ي��رة (10.97
مليارات دوالر) إلى  427مليار ليرة
( 8.99مليارات دوالر) بنهاية الفصل

اإلسالمية
أصول المصارف
ّ

ُ ّ
ّ
اإلسالمية سوى
ال تمثل أصول املصارف
 15.3%من إجمالي أصول املصارف ّ
الخاصة
العاملة في سوريا ،بحسب تقرير« »�De
 .»loitteفهي بلغت في نهاية العام املاضي
 99.3مليار ليرة سورية ( 2.09مليار دوالر).
بيد ّأن ّ
نمو أصول تلك املصارف نمت بنسبة
ّ
املسجل 33.1% ،في مقابل
أسرع من اإلجمالي
ّ
ّ
 .28.5%وهذا التفاوت في معدالت ّ
النمو أدى
إلى ارتفاع ّ
حصة أصول املصارف اإلسالمية
ّ
من األصول اإلجمالية بواقع  9نقاط مئوية
تقريبًا ،من  6.5%فقط في عام .2007

ّ
األول» مقارنة بنهاية عام .2010
ّ
ّأما التسهيالت االئتمانية (القروض)
فقد بلغت ف��ي ال��رب��ع ّ
األول ،بحسب
ب�ي��ان��ات ال�ت�ق��ري��ر ن�ف�س��ه 273 ،مليار
ّ
وتصدر
ليرة ( 5.75مليارات دوالر).
()BASY
«ب �ن ��ك ع � ��ودة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ س� ��وري� ��ا»
ّ
ال�ب�ن��وك األخ ��رى ،وف�ق��ًا ل�ه��ذا امل��ؤش��ر،
إذ بلغت ال �ق��روض ال�ت��ي منحها 41
م �ل �ي��ار ل �ي ��رة س ��وري ��ة ( 864م�ل�ي��ون
دوالر) ،يليه «ب�ن��ك بيمو السعودي
الفرنسي» ( )BBSFب�ـ 37مليار ليرة
( 780مليون دوالر).
وف ��ي ال�ت�ف�ص�ي��ل ،ت��راج �ع��ت أص ��ول 8
مصارف خاصة في سوريا من أصل
ً
 14م�ص��رف��ًا ع��ام�لا ف��ي ه��ذه ال�س��وق؛
ُ
وس� ّ�ج��ل ال �ت��راج��ع األك �ب��ر ل ��دى «بنك
ع ��ودة ـــــ س��وري��ا» بنسبة  .%9فيما
ارت �ف �ع��ت أص� ��ول  6م �ص ��ارفُ ،س� ّ�ج��ل
ال �ن �م� ّ�و األك� �ب ��ر ل� ��دى «ب �ن ��ك ال �ب��رك��ة»
بنسبة .%22
وم��ن جهة أخ��رى ،تراجعت ودائ��ع 8
ّ
مصارف أيضًا فيما تقلصت ودائع
 6م�ص��ارفُ .
وس� ّ�ج��ل ال�ت��راج��ع االكبر
ل ��دى م �ص��رف «ف��رن�س�ب��ك ـــــ س��وري��ا»
ب �ن �س �ب��ة  ،%19ف �ي �م��ا س � ّ�ج ��ل «ب �ن��ك
البركة» أعلى ّ
معدل ّ
نمو بلغ .%63
وت��أت��ي ّ
ّ
ردة ال �ف �ص��ل األول ف��ي أداء
ّ
امل �ص��ارف ال�خ��اص��ة ف��ي س��وري��ا بعد
ّ
الطيبة ّأمنتها
سنوات من النتائج
مسيرة اإلص�لاح التي فتحت املجال
ُ
أم� � ��ام امل � �ص� ��ارف األج �ن �ب �ي��ة ل��ت�ط�ل��ق
عملها في االقتصاد السوري.

انطالق املسيرة
وان �ط �ل��ق إص �ل�اح ال �ق �ط��اع امل�ص��رف��ي
ف� ��ي س� ��وري� ��ا ف� ��ي آذار  ،2001ح�ين
ص��در قانون إنشاء وعمل املصارف
التجارية الخاصة (يحمل الرقم .)28
وبعد  4أعوام صدر مرسوم تشريعي
لتنظيم ع�م��ل امل �ص��ارف اإلس�لام� ّ�ي��ة.

%57

نسبة ّ
نمو قروض املصارف
الخاصة في سوريا في عام
ّ
 2010مقارنة بالعام السابق،
لتبلغ  263مليار ليرة سورية
( 5.5مليارات دوالر)

وت �ت��اب �ع��ت ال �ت �ش��ري �ع��ات خ �ل�ال عقد
ّ
ك��ام��ل حيث ش��ك��ل ه��ذان التشريعان
األرض � ّ�ي ��ة الزده � ��ار ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
ّ
السورية .ظهر ذلك في
في الصيرفة
ّ
ّ
املؤسسات العاملة بنسبة
نمو عدد
 %367بني عامي  2004و ،2010ليبلغ
ّ 14
مؤسسة في العام املاضي .بينها
 11مصرفًا تقليديًا وثالثة مصارف
ّ
إسالمية.
ّ
وبحسب البيانات ال�ت��ي يتضمنها
تقرير « »Deloitteعن القطاع وأدائه
ّ
ح� ��ت� ��ى ع� � ��ام  ،2010ن� �م ��ت األص� � ��ول
اإلجمالية للقطاع بنسبة  %93بني

210
عدد فروع املصارف التجارية
ّ
ّ
وإسالمية)
(تقليدية
الخاصة
يتصدر هذا
سوريا.
العاملة في
ّ
املؤشر «بنك بيمو السعودي
ّ
الفرنسي» بـ 36فرعًا

عامي  2007و ،2010إل��ى  650مليار
ّ
ّ
سورية ( 13.68مليار دوالر .كل
ليرة
دوالر يساوي  47.4ليرة سورية).
ّ
ّ
املسجل
غير أن نمط النمو السريع
ً
خ�ل�ال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ه��دأ قليال
ف� ��ي ع � ��ام « ،2010ح � �ي ��ث ب� �ل ��غ ن �م� ّ�و
األص��ول اإلجمالية  ،%28وهو أدنى
م� ��ن امل� � �ع � � ّ�دل امل� �س � ّ�ج ��ل ف� ��ي ال �ع��ام�ي�ن
ال �س��اب �ق�ي�ن» ،ح�ي�ن ب �ل��غ ال �ن �م� ّ�و %30
و %34ف��ي ع��ام��ي  2009و 2008على
التوالي.
وم ��ع ن �م� ّ�و األص � ��ول ن �م��ت ال �ق��روض
امل�م�ن��وح��ة بنسبة  %287ب�ين عامي

قطاعات

عقارات

خطة لفرض الضرائب على الربح العقاري
وصف وزير العمل شربل نحاس النظام الضريبي
الحالي بـ«األعوج» ،وأشار الى وجود خطة تدرس
ف��رض ض��رائ��ب ع�ل��ى ال��رب��ح ال �ع �ق��اري ،واس�ت�خ��دام
األم��وال التي تجبى م��ن الضرائب على العقارات
وت�ج��ارة األراض ��ي لتأمني تغطية صحية شاملة
من دون اشتراكات وما شابه ،ولفت الى محاولة
ال ��رب ��ط ب�ي�ن ت �ع��دي��ل ال �ب �ن �ي��ة ال �ق �ط��اع �ي��ة وت�ح�س�ين
القدرة الشرائية لألجراء اللبنانيني وك��ل الشعب
اللبناني ،وبذلك ال يعود هناك من مجال لالبتزاز
السياسي وال��وس��اط��ات ،موضحًا أن ه��ذه الخطة
ن��وق�ش��ت ف��ي م��رح�ل��ة ال �ب �ي��ان ال� � ��وزاري وس�ت�ج��ري
محاولة السير بها.
وأك��د نحاس ض��رورة توظيف االستثمارات لرفع
االن�ت��اج في الكهرباء ،وق��ال إن ه��ذا يتطلب إقناع
ً
ال �ن��اس ب ��أن ع��ام��ل االس �ث �م��ار ض � ��روري ،ب� ��دال من
إعطاء األولوية لخدمة الدين ألنه بهذا املنطق ال
يمكن معالجة أزمة الكهرباء أو أي أزمة أخرى ،ألن
البلد يقف مكانه منذ أكثر من خمس عشرة سنة
بحجة خدمة ال��دي��ن .وش��دد على «ض ��رورة وضع

نمت ودائع الزبائن  %28.5في  2010لتبلغ  11مليار دوالر (أنور عمرو ــ أ ف ب)

قوانني استثنائية من دون انتظار إق��رار املوازنة
وال �ت �س��ري��ع ف��ي ات �خ��اذ اج� � ��راءات ح��اس �م��ة تعطي
الطمأنينة للناس في بعض املسائل الحياتية».
وق��ال نحاس خ�لال لقائه وف�دًا شعبيًا من منطقة
ال� �ع ��اق ��ورة إن� ��ه دخ� ��ل ال� ��ى ل �ب �ن��ان م �ن��ذ ع� ��ام 1990
تحويالت بما يقارب الـ 150مليار دوالر ،ولو دخل
ه��ذا املبلغ ال��ى بلد طبيعي واستخدم نصفه في
االستثمار لكان أصبح لبنان ي��وازي سويسرا أو
ال�س��وي��د ،لكن ف��ي مقابل ذل��ك ه��اج��ر نحو مليون
ش�خ��ص أي م��ا ي ��وازي ال �ق��وة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ل�ب�ن��ان،
ً
وفي مقابل ذلك يستقدم عمال من الخارج بدال من
الذين يهاجرون ،وأصبح نصف القوى العاملة في
لبنان من األجانب.
ودع��ا الى إع��ادة النظر في النمط االقتصادي ألن
ال�ت��رك�ي�ب��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ح��ال�ي��ة ل��ن ت�ن�ت��ج ف��رص
عمل بأي شكل من األشكال ،إذ إن العمل مركز في
قطاعات ال��دول��ة وف��ي بعض القطاعات البسيطة
كالبناء ،والخدمات املالية والتجارة والتعليم.
(األخبار)

مصارف

 Cedrusمصرف جديد في لبنان
أص ��در ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة ق ��رارًا
ق� �ض ��ى ب � � � � ��إدراج امل � �ص � ��رف امل� �ت� �خ � ّ�ص ��ص ال �ج ��دي ��د
«سيدروس إنفست بنك» Cedrus Invest Bank s.a.l
ع�ل��ى الئ�ح��ة امل �ص��ارف ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ل�ب�ن��ان وأع�ط��اه
الرقم  137في الالئحة .وجاء هذا القرار بعد تحرير
رأس�م��ال املصرف وإت�م��ام كل اإلج ��راءات القانونية
لتأسيسه ،على أن يبدء العمل في املركز الرئيسي
للمصرف في نهاية العام الجاري.
وكان مجلس إدارة املصرف ،الذي اختارته الجمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ف��ي ح ��زي ��ران امل ��اض ��ي ،قد
انتخب نائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان
ّ
العيـاش رئيسًا ملجلس اإلدارةّ ،
وقرر تعيني عضوي
مجلس اإلدارة رائد خوري وفادي العسلي مديرين
ع� ّ�ام�ين ،وس�ي�ب��اش��ر خ ��وري وال�ع�س�ل��ي عملهما في
املصرف في وقت الحق.
وصدر عن إدارة املصرف بيان أشارت فيه إلى «أن
تأسيس س �ي��دروس إنفست بنك ف��ي ه��ذه املرحلة
الصعبة ،التي ّ
تمر بها اقتصاديات لبنان واملنطقة،
ّ
يمثل رسالة ثقة باملسار املتوسط والطويل األمد

ل�لاق�ت�ص��اد اللبناني م��ن املستثمرين اللبنانيني،
خصوصًا غير املقيمني ،والعرب .فقد اندفع أكثر من
 30مستثمرًا من اللبنانيني الناشطني والناجحني
في الخارج ،ومعهم مستثمرون خليجيون بارزون،
ل�لاك�ت�ت��اب ب��رأس �م��ال امل �ص��رف ال ��ذي ب�ل��غ ن�ح��و 44
مليون دوالر ،واملتوقع رفعه إلى ما يزيد على 50
م�ل�ي��ون دوالر ق��ري�ب��ًا ،ف��ي ض��وء ط�ل��ب م�ت��زاي��د على
املساهمة في املصرف.
وأش� ��ار ال �ب �ي��ان ال ��ى أن «س� �ي ��دروس إن�ف�س��ت ب�ن��ك»
يتوجه إلى إنشاء مكتب إلدارة الثروات واألص��ول
ال �ف��ردي��ة وال�ع��ائ�ل�ي��ة  Multi Family Officeملالكي
الثروات واألصول الكبيرة ،ولفت الى أن نطاق عمل
امل �ص��رف ي�ت�ن��اول إدارة ال �ث��روات ب��امل�ع�ن��ى الشامل
ل�ل�ك�ل�م��ة ،وه�ي�ك�ل��ة دي ��ون زب��ائ��ن امل �ص��رف ب��اع�ت�م��اد
أدوات التمويل الحديثة .كذلك لدى إدارة املصرف
شبكة من العالقات التي تنوي تطويرها في سوريا
والعراق وبلدان مجلس التعاون الخليجي ،إضافة
إلى املغتربني وخصوصًا في ّ
القارة األفريقية.
(األخبار)

