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سوريا

تقرير فيما ينصب اهتمام المصارف العاملة في السوق السورية على تحصيل ديونها المترتبة على متعامليها،
يتخوف أصحاب القروض المتعثرة ،وال سيما خالل فترة األزمة ،من أن تقود اإلجراءات الجديدة ،المتمثلة بإحداث
المحاكم المصرفية ،إلى خلط» الصالح بالطالح»

 170مقترضًا منعوا من السفر:
محاكم خاصة الستعادة ديون المصارف
نتمكن بسبب ضغط العمل يؤخذ بها
قرار في اليوم التالي».
أم ـ ــا األم ـ ـ ــر الـ ـث ــال ــث ،ف ـه ــو فـ ــي اآلف ـ ــاق
املفتوحة لحل القضايا بشكل ودي.
فـهـنــاك «دور ب ــن امل ـص ــرف وال ــزب ــون.
دور الـ ــوسـ ــاطـ ــة لـ ـح ــل الـ ـ ـن ـ ــزاع .وق ــد
ملـســت املحكمة ذل ــك بــوضــوح .فأغلب
املراجعات تتم من قبل املدعى عليهم
ـرض
إلي ـ ـجـ ــاد حـ ــل ب ـش ـك ــل ودي ،ومـ ـ ـ ٍ
لجميع األطراف».

دمشق ــ زياد غصن
ال يستبعد رجل أعمال شهير أن يجد
نفسه قريبًا ممنوعًا من السفر ،بحجة
«تخلفه» عن تسديد قرض مصرفي.
رجـ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـت ـحــدث
هاتفيًا مع «األخبار» ،أكد أن معالجة
مـلــف ال ـق ــروض املـصــرفـيــة املـتـعـثــرة ال
يمكن أن تحقق مبتغاها عندما تتم
املـســاواة في اإلج ــراءات بني املتهربني
من تسديد الـقــروض ،وبــن املتعثرين
نتيجة تداعيات األزمة .يشير في هذا
الـسـيــاق إلــى أن خسائر شــركــاتــه منذ
بــدايــة األزم ــة ،واملــدقـقــة مــن قبل شركة
م ـحــاس ـبــة دولـ ـي ــة ،تـ ـج ــاوزت ع ـشــرات
املاليني من الدوالرات.
موقف أحــد أقـطــاب قطاع األعـمــال في
سوريا يلتقي مع مواقف لصناعيني
وت ـج ــار كـثـيــريــن ي ـطــال ـبــون الـحـكــومــة
اليوم بـ»التمييز بني من هو مع الوطن
ويعمل رغــم ال ـظــروف الصعبة ،وبني

منع سفر بالجملة

معظم القضايا سببها الحرب،
وإذا لم تكن المحكمة عادلة
وسريعة فسيكون ذلك كارثيًا
من هو خارج الوطن ويقيم في فنادق
الخارج».

الملف بيد القضاء
م ـل ــف ال ـ ـقـ ــروض امل ـص ــرف ـي ــة امل ـت ـع ـثــرة،
والتي تشير التقديرات إلى أن قيمتها
تتجاوز  350مليار ليرة (نحو مليار
و 400مليون دوالر أميركي) ،ليس وليد
سنوات األزمة .فقبل عام  ،2011أصدرت
ال ـح ـك ــوم ــة م ــراسـ ـي ــم ت ـش ــري ـع ـي ــة ع ــدة
سمحت بموجبها للمصارف العامة
بتسوية أوضاع املتخلفني واملتعثرين
وج ــدول ــة ق ــروض ـه ــم وف ــوائ ــده ــا .لكن
املشكلة لــم تـحــل ،وبـقـيــت تشكل عبئًا
ً
ث ـق ـيــا ع ـلــى س ـيــولــة ب ـعــض امل ـص ــارف
العامة كاملصرف الصناعي ،ولتتعمق
أكثر مع تدهور األوضــاع االقتصادية
خ ــال س ـنــوات األزمـ ــة ،ولتشمل أيضًا
املصارف الخاصة.

داخل أول معمل سيجار سوري في الالذقية (يوسف كروشان ــ أ ف ب)

مــرة أخ ــرى ،تفشل مــراسـيــم التسوية
وإعــادة الجدولة في تحقيق املطلوب
مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا .وال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ب ـع ــض
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــن يـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى «ظـ ـ ـ ــروف
إص ــداره ــا ال ـتــي ل ــم تـسـعــف منشآتنا
لكونها إمــا كانت في مرحلة الترميم
أو في مناطق ساخنة ،مع وضع سيئ
لبعض املحافظات تعذر معه استفادة

األمم المتحدة :تدمير الكيميائي ّ
سيتم في موعده
أعلنت «املفوضة العليا لألمم املتحدة لنزع السالح» ،أنجيال كني (الصورة)ّ ،أن
تدمير األسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها في سوريا سيكتمل في املوعد
املحدد ،أي في موعد أقصاه  30حزيران.
وقالت كني ،عقب اجتماع ملجلس األمن الدوليّ ،إن
«عملية التدمير تجري جيدًا» ،مشيرة إلى إكمال الجزء
األساسي من أعمال الحفر في عدد من املنشآت .كذلك،
أوضحت املسؤولة األممية ّأن «هناك اآلن ما يكفي من
املواد املتفجرة التي تستخدم في عملية التدمير وأنها
ال تتعثر».
وأكدت تدمير منشأتني تحت األرض من أصل 12
منشأة ( 7حظائر للطائرات و 5منشآت تحت األرض)،
مشيرة إلى تحضير كل ما يلزم لتدمير باقي املنشآت.
من جهتها ،قالت دينا قعوار ،مندوبة األردن التي ترأس
مجلس األمن الدولي في نيسانّ ،إن أعضاء «مجلس
األمن دعوا إلى إجراء تحقيق في استعمال مواد سامة،
بعد صدور قرار مجلس األمن الذي دان استعمال
الكلور وغيره من املواد السامة في سوريا».
(األخبار)

عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن أصـ ـح ــاب املــؤس ـســات
مــن هــذه املــراسـيــم» .فـكــان أن توجهت
الحكومة أخـيـرًا إلــى إص ــدار قانونني،
األول يختصر اإلج ـ ــراءات التنفيذية
ل ـل ـم ـصــارف ب ـمــا يـتـيــح ل ـهــا الـتـصــرف
بالضمانات وتفعيل عملية تحصيل
ال ــدي ــون مــن ال ـك ـفــاء ،وال ـثــانــي خــاص
بــإحــداث املحاكم املصرفية .ووفــق ما
ت ــوض ـح ــه ال ـق ــاض ـي ــة س ـم ـي ــرة شــاهــن
رئ ـي ـس ــة م ـح ـك ـمــة الـ ـب ــداي ــة امل ـصــرف ـيــة
بـ ــدم ـ ـشـ ــق ،ف ـ ـ ــإن «امل ـ ـ ـشـ ـ ــرع الح ـ ـ ــظ فــي
إص ــدار ذلــك الـقــانــون أهمية موضوع
ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــاوى والـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا املـ ـص ــرفـ ـي ــة
وحـ ـس ــاسـ ـيـ ـت ــه ومـ ـ ـ ــدى تـ ــأث ـ ـيـ ــره ع ـلــى
عـجـلــة االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وخــاصــة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وامل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة» .وأض ــاف ــت
إن «املـ ـش ــرع اب ـت ـغــى ح ـســم ال ــدع ــاوى
ً
ع ـلــى وج ــه ال ـســرعــة أوال ،ث ــم تــوحـيــد
االجتهاد في اتجاه واحــد ،ومــن شأن
ذلــك أن ينعكس إيجابًا على النشاط
االقـتـصــادي بشكل خــاص واملصلحة
العامة بصورة عامة».
أول ــى املــاحـظــات الـتــي سجلها قطاع
األعـ ـم ــال ع ـلــى ال ـقــانــونــن تـتـمـثــل في
أن ـه ـمــا «لـ ــم ي ـم ـيــزا ع ـنــد الـتـنـفـيــذ بني
امل ـق ـتــرضــن ال ــذي ــن ه ــم داخ ـ ــل الــوطــن
ولــم يـغــادروه ،وبــن املقترضني الذين
ه ـ ــرب ـ ــوا ه ـ ــم وأم ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــم إل ـ ـ ــى خ ـ ــارج
ال ــوط ــن» .وهـنــا يـكـشــف رج ــل األعـمــال
امل ـع ــروف صــائــب ن ـحــاس ف ــي دردش ــة
م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ــن أن ن ـق ــاش ــات ــه مــع
م ـســؤولــي ال ـح ـكــومــة خـلـصــت إل ــى أن
خـ ـط ــوة إح ـ ـ ـ ــداث املـ ـح ــاك ــم امل ـص ــرف ـي ــة
«ستكون ملعالجة قضية املتهربني من

تسديد ما يترتب عليهم من التزامات
مالية تجاه املصارف .وتشكل قروض
هـ ــؤالء ،كـمــا تـعـتـقــد ال ـح ـكــومــة ،نسبة
ق ــدره ــا  %70م ــن إج ـمــالــي ال ـق ــروض،
بينما ستكون هناك إجراءات مختلفة
ملعالجة النسبة املتبقية من القروض،
والـ ـ ـت ـ ــي ه ـ ــي ملـ ـقـ ـت ــرض ــن م ـت ـع ـث ــري ــن،
ولألسف هذا لم يحدث حتى اآلن».
ويفضل رئيس اتحاد غرف الصناعة
ال ـس ــوري ــة امل ـه ـنــدس فـ ــارس الـشـهــابــي
في تصريح لــ»األخـبــار» عــدم استباق
ن ـ ـتـ ــائـ ــج ت ـ ـجـ ــربـ ــة إح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث املـ ـح ــاك ــم
امل ـصــرف ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن ـهــا «رب ـم ــا تـكــون
ج ـي ــدة ح ـســب خـطـتـهــا ورؤي ـت ـه ــا في
ال ـع ـمــل ،ألن مـعـظــم ال ـق ـضــايــا سببها
الحرب ،وما سببته من خسائر مادية
كبيرة .وإذا لم تكن هذه املحكمة عادلة
وســري ـعــة فـسـيـكــون ذل ــك كــارث ـيــا على
االقتصاد الوطني ،وسيسهم ذلك في
ف ـق ــدان الـثـقــة ب ــه» ،مـضـيـفــا إن «هـنــاك
ح ــاالت تظلم كثيرة ونــأمــل أن تسهم
هذه املحكمة في إنصاف الناس».
من جانبها ،تحاول القاضية شاهني
طمأنة الجميع بعدة أمــور ،فاملحكمة
ً
أوال «ت ـحــرص عـلــى تحقيق الـعــدالــة،
ف ـهــذا املـ ــال ف ــي ال ـن ـهــايــة ه ــو م ــال عــام
وأم ـ ــوال م ــودع ــن ،وم ــن واج ـب ـنــا ككل
املحافظة عليها»؛ كما أن املحكمة ثانيًا
«تنظر في الدعاوى على وجه السرعة.
ً
فمثال أضابير التنازل بالدعاوى عن
الحق املدعى به تكون منظورة اليوم،
وفي اليوم التالي يصدر القرار .كذلك
األمر بالنسبة إلى أضابير منع السفر
ال ـتــي ت ـبـ ّـت ف ــي ال ـي ــوم ن ـف ـســه .وإذا لم

ول ــم تـكــد تمضي أســابـيــع قليلة على
ص ــدور الـقــانــون الـخــاص باستحداث
امل ـ ـحـ ــاكـ ــم املـ ـص ــرفـ ـي ــة وق ـ ـي ـ ــام وزارة
الـعــدل بتشكيلها ،حتى كــانــت بعض
امل ـ ـصـ ــارف ال ـع ــام ــة ت ـع ـلــن «إع ــام ـي ــا»
إحالة مئات امللفات إلى هذه املحاكم،
ً
فــاملـصــرف ال ـعــام ال ـع ـقــاري مـثــا أعلن
أن عدد القضايا املحالة على القضاء
امل ـ ـصـ ــرفـ ــي بـ ـل ــغ نـ ـح ــو  385ق ـض ـي ــة،
م ـ ـصـ ــرف ال ـت ـس ـل ـي ــف الـ ـشـ ـعـ ـب ــي 200
قـضـيــة ،وامل ـصــرف الـتـجــاري الـســوري
موضع
 390قضية .وهــي أرقــام كانت ّ
تشكيك من قبل مصدر مصرفي ،فضل
عـ ــدم ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،واع ـت ـبــرهــا
«مبالغة ولالستهالك اإلعالمي».
وم ـ ـ ــا يـ ــؤيـ ــد م ـ ــا ذه ـ ـ ــب إل ـ ـيـ ــه املـ ـص ــدر
املصرفي هو حديث القاضية شاهني
املـتـعـلــق عــن ع ــدد ال ــدع ــاوى املـنـظــورة
أمام محكمة البداية املصرفية بدمشق.
فـ ـع ــدد «امل ـ ـل ـ ـفـ ــات امل ـ ـن ـ ـظـ ــورة ب ــدع ــوى
أساس الحق باملطالبة وصل إلى 180
دع ــوى ،وأك ـثــر ه ــذه ال ــدع ــاوى تنتهي
بأن يقوم املدين بتسديد القرض .أما
ُ
دع ـ ــاوى م ـنــع ال ـس ـفــر ال ـت ــي ت ـن ـظــر في
غ ــرف ــة املـ ــذاكـ ــرة ،ف ـهــي م ــا ي ـق ــارب 170
دعــوى وجميعها» لصالح املـصــارف،
م ــع اح ـت ـفــاظ امل ــدع ــى عـلـيــه بـحـقــه في
االستئناف.
وت ـث ـيــر ق ـ ـ ــرارات م ـنــع ال ـس ـفــر اس ـت ـيـ ً
ـاء
ل ــدى امل ـق ـتــرضــن املـتـعـثــريــن ال ــذي ــن ال
ي ــزال ــون يـقـيـمــون داخ ــل ال ـب ــاد ،فمثل
«هذه القرارات تنال منهم ،وهم الذين
فـ ـضـ ـل ــوا الـ ـبـ ـق ــاء وم ـ ـحـ ــاولـ ــة تـشـغـيــل
منشآتهم ،فيما هناك الكثيرون ممن
هربوا هم وأموالهم إلى خارج البالد،
والذين ال يعنيهم صدور قرار يمنعهم
من السفر أو ال».
وتفضي النقاشات في نهاية املطاف
إلى أهمية الحل االقتصادي للقروض
امل ـص ــرف ـي ــة املـ ـتـ ـعـ ـث ــرة ،والـ ـق ــائ ــم عـلــى
إي ـ ـجـ ــاد إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـس ـه ــم فـ ــي إع ـ ــادة
تشغيل املنشآت الصناعية والتجارية
والـسـيــاحـيــة م ــن ج ـهــة ،وب ـمــا يضمن
تسديدها لاللتزامات املترتبة عليها
لـلـمـصــارف الــوطـنـيــة مــن جـهــة ثانية،
عوضًا عن إغالقها وبيعها وتسريح
عـ ـم ــالـ ـه ــا .وهـ ـ ـ ــذا ح ـ ــل ت ـ ــؤي ـ ــده بـعــض
األصـ ـ ـ ــوات امل ـص ــرف ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ـســاءل
عــن الـفــائــدة الـتــي سيجنيها املصرف
مــن نـقــل ملكية مـنـشــأة أو بـيــع أخــرى
في املــزاد ،وال سيما أن هناك منشآت
تقبع فــي مناطق ساخنة أو متوقفة
عــن العمل .وهــو أيضًا مــا يذهب إليه
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية،
الـ ــذي ي ـبــن أن «امل ـت ـهــربــن ه ــم نسبة
قليلة من املجموع العام للمتضررين،
وب ـس ـب ــب سـ ــوء امل ـع ــال ـج ــة ن ـخ ـشــى أن
يــدفــع اآلخ ـ ــرون ال ـث ـمــن .نـحــن بحاجة
ال ــى م ـســاعــدة ال ـنــاس إلعـ ــادة تشغيل
م ـصــان ـع ـهــم ،ال إل ــى ج ـبــايــة م ــا تبقى
لديهم من أموال اآلن.»...

