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ال ا الت ف للمصرف التجاري السوريلل



إل ق ل القا تدھور العالقات بين بلدين قد يؤدي إلىال

تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي●
اد االقت ن ا الت انقطا أ تأث تأثر أو انقطاع التعاون االقتصادي ●

يواالجتماعي
تجميد أرصدة●



ة ا ا أل ة ظال ة ك أ ا عقوبات أمريكية ظالمة ألغراض سياسيةق
وريقانون معاقبة سورية:2003 ب ون
التھديدات األمريكية  بمقاطعة المصرف التجاري السوري بعد اتھامه : 2004

بغسيل األموال وتمويل اإلرھاب؟ رافقھا مقاطعة مصارف أمريكية وبعض 
المباشر غير بالترھيب األخرى المصارف األخرى بالترھيب غير المباشرالمصارف

:قرار مقاطعة المصرف التجاري السوري: 2005
يمنع التعامل بالدوالر بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام النظام المالي ● م م ر ر ر ر ع

األمريكي
تشجيع وترھيب ضمني كي تتخذ الدول األخرى ذات القرار●

إذا ضدھا ة شا ات ا ق اتخاذ ة ك األ غ ف ا ال د د ت تھديد جميع المصارف غير األمريكية باتخاذ قرارات مشابھة ضدھا إذا ●
قامت باستخدام النظام األمريكية لتحويالت مباشرة أو غير مباشرة بالدوالر 

لصالح المصرف التجاري السوري



ھل تؤثر ھذه العقوبات على نمو سورية االقتصادي؟
كيف؟...بالتأكيدأ

المباشر األمريكي االحتكار التجھيزات\سيؤثر لبعض المباشر غير غير المباشر لبعض التجھيزات \سيؤثر االحتكار األمريكي المباشر
والبرمجيات على تسريع النمو االقتصادي السوري

إجبار بلد على تحويل احتياطاته التي كانت ترتكز على الدوالر إلى 
ق عمالت أخرى قد تتسبب بخسائر كبيرةأ

س ال يمكن االعتماد على المصارف .في ظل الضغوط األمريكية ضد ت
عليه حالياً الملقى الكبير العبء تنفيذ في الحالية يالخاصة ي  ى  بير ا بء ا ي ا ي  ي  ا ا

يخشى في حال استمرار تلك المقاطعة أن تنامى أشكال غير قانونية من 
األعمال التجارية أو التحويالت وھو أمر ال ترغب به سورية أو 

ال ال ل اق أ كا أمريكا أو باقي دول العالمأ



لماذا تعاقب سورية رغم كل الجھود التي تبذلھا 
الحكومة؟

ل ظ لل آ )2003آخر قرار يعود إلى(تحديث النظام الضريبي ●
%28إلى % 63تخفيض سقف ضراب الدخل من ●
)للمواد األولية% 5- 1(تخفيض الرسوم الجمركية ●
تحديث تشريعات كافة المصارف العامة●
مرخصة منھا  9(إنشاء سوق األوراق المالية وھيئة التأمين ●

)تعمل 6



ف ؟ ال ا ال اق اذا :لماذا يعاقب التجاري السوري؟ رغم جھوده فيل

نھاية منذ المصرف بأتمتة بالنقد2004الشروع التعامل من مزيداً تعن وإعاقتھا وإعاقتھا تعني مزيدا من التعامل بالنقد 2004الشروع بأتمتة المصرف منذ نھاية 
الورقي؟

تطبيق إجراءات مكافحة غسل األموال
إعادة ھيكلة المصرف ومعالجة مشاكل البطالة المقنعة

مليار  4منذ عدة سنوات ورغم المنافسة والضغوط تتزايد أرباح المصرف الفعلية من 
وكان من الممكن تحقيق أرباح أكبر . 2005مليار ل س عام  17إلى  2004عام 

بغياب العقوبات
جمعية من لجنة إرسال أو واحد دليل ولو لتقديم الدعوات جميع المتحدة الواليات رفضت الواليات المتحدة جميع الدعوات لتقديم ولو دليل واحد أو إرسال لجنة من جمعية رفضت

المصرفيين األمريكيين للتحقق من أننا لم وال نخفي أي شيء
 ً ً . كان االتھام الدائم في التشدد على حركة األموال مصرفيا !فجأة أصبح االتھام معكوسا

استند االتھام إلى عدم قدرة الجھاز الرقابي والتشريعي على مكافحة غسل األموال 
ة ذ ق ف ة ف

ى ي ي م ى م
وتمويل اإلرھاب في سورية وفي الوقت ذاته طالب باستعمال المصارف الخاصة 

!الخاضعة لذات القوانين بدالً من ت س
المصرف التجاري السوري اللبناني يخضع للقوانين اللبنانية التي يشھد لھا منذ سنوات 

األموال بغسل سابقاً المتھمة الدول قائمة من لبنان اسم أزال مما فلماذا.بالفعالية ل و أل ل  ب ب ھ  ول  ن   ن  ب م  ل  ز ي    . ب
يعاقب أيضاً؟



؟ ال ف ال القطا ل ة قل ال ذ آ المآخذ التقليدية على القطاع المصرفي السوري؟ال

لة ةل ل ظةطل ل لتوظيف ...)سندات خزينة(تطلب الخاصة:تكديس السيولة●
15سيولتھا؟ كنا ستة متذمرين أصبحنا 

يالتشدد على حركة األموال من وإلى سورية وفي سياسات ● ي و وري ى وإ ن و ر ى
التسليف

اقتصار التسليف على القصير األجل أو المضمون●
األمد● الطويلة الودائع جذب عل القدرة ف بالعمالت(ضعف بالعمالت (ضعف في القدرة على جذب الودائع الطويلة األمد●

)المحلية واألجنبية
عدم وجود انتشار جغرافي واسع وتركز في مدن كبيرة●

لك ا ال ا الكا ل ا ال ا ا ضعف : انتشار التعامل بالكاش وضعف خدمات الدفع اإللكتروني●
الرغبة +القدرة الشرائية، نقص البنية التحتية، التھرب الضريبي

باالحتفاظ بالعملة األجنبية



ذ :ونضيف مآخذ جديدةآ

ل عدم انتھاء ورشات اإلصالح المصرفي●
اقتصار خدمات المصارف الجديدة على نوعيات خاصة ●
انتشار ورشات اإلصالح في المصرف المركزي ●

والمصارف العامة ومصارف خاصة وليدة وبالتالي 
.صعوبة الضبط الحقيقي لإليقاع



ل اً أ ذ ومآخذ أيضا علىآ

التجاري رغم الزيادة الكبيرة باألرباح ولذلك ال ندعي النجاح الكافيأل
قدرة النظام المصرفي على تجنب المخاطر؟ كنا األكثر تشدداً في تجنب المخاطر فخسرنا قبل 
:التحوالت في السنوات األخيرة معظم زبائننا لصالح مصارف الدول المجاورة؟ ولذلك

قبل تطبيق الوصفات والمعايير الجھاز لنجرب أن نكون أكثر واقعية في اقتباس ما ينسجم مع 
:بيئتنا لمواجھة مختلف مخاطر

!!!معضلة في ظل غياب مركزية مخاطر وطنية وإقليمية: االئتمان
)والرقابة لضمان حسن االلتزام والمنافسة العادلة(تكثيف التدريب والتوعية : التشغيل
عوامل داخلية وخارجية غنية عن التعريف: السوق

ولكن ھناك خصوصيات وضرورة العتبار الزمن الالزم لنشر :يجب االلتزام بالمعايير الدولية ي و يير ب م ز ريجب زم ز ر ب رور و ي و و
)القطاع غير الرسمي ودوره في البلدان النامية أثناء فترات التحول! (الثقافة المصرفية



؟ ال ا ال تجربة التجاري السوري؟ة

ة ناف ال ظل ف ال ا ة ال أثنا اً اً لعب دورا محوريا أثناء الحصرية وما زال في ظل المنافسةل
أثبت أنه قادر على المنافسة ويسعى لبناء البنية الالزمة 
ملمنافسة أقوى رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية

:ويحاول اإلجابة على األسئلة الصعبة
أي الفرص أجدى على األمد البعيد؟ ●
الروتين؟● من عقود بعد الھيكلة نعيد كيف كيف نعيد الھيكلة بعد عقود من الروتين؟●
كيف نعالج البطالة المقنعة؟●
كيف نربط الحوافز باإلنتاجية وإمكانية التعميم؟●

أل كيف نوائم بين مزيد من األرباح وتخفيض للمخاطر؟●



:ونعود إلى السؤال األساسي؟ عند تدھور العالقات
عادة تجمد أرصدة، أما اآلن وألول مرة في التاريخ كيف 

يمنع مصرف من التعامل بعملة عالمية؟
، Hedgingيفترض علم االقتصاد تقلبات العملة تجاه عمالت أخرى 

ل ا الت ن فظة ا نع ة كان إ شكل أ ض فت ال ولكنه ال يفترض بأي شكل إمكانية منع صاحب محفظة من التعامل لكنه
بعملة يفترض بھا عالمية ومضمونة له بالتعامل أسوة بغيره من 

المتعاملين
أكثر بسالح العالمية للعمالت المصدرة الدول تزود ألنھا خطيرة سابقة ھذه سابقة خطيرة ألنھا تزود الدول المصدرة للعمالت العالمية بسالح أكثر ھذه

غير “فتكاً من أي سالح آخر وقد يستخدم بشراسة ضد الدول النامية 
في البحث ) وھنا نعود إلى ھواجس كينز في األربعينيات(” المطيعة

القومية الدول عن مستقلة إصدار مؤسسات يعن و ول  ن  ر   ؤ إ ن 
إن قبول ھذا اإلجراء أو السكوت عنه قد يؤدي إلى تكثيف اتباعه مما 

يعني بلبلة حقيقية في النظام النقدي العالمي
الواليات يزود القرار ھذا قبول فإن رئيسية، عالمية لعملة مصدر كونھا مصدر لعملة عالمية رئيسية، فإن قبول ھذا القرار يزود الواليات كونھا

المتحدة بقدرات ما فوق وطنية لترھيب الدول غير المطيعة



ا مزيد من الھواجسال

ل ل أ اث أ ة ال ا ال ال ةاذا نظ ل لمنظومة  2001ماذا عن خرق الواليات المتحدة بعد أحداث أيلول
سويفت العالمية ولم يتجرأ أحد على مساءلتھا

قت ال ف ل ائ إ ة قاط عد ال ن ات ال ال تطل ف كيف تطلب الواليات من العرب عدم مقاطعة إسرائيل وفي الوقت ك
ذاتھا تقاطع عن غير وجه حق سورية بھذه الطريقة غير 

بوالمسبوقة
معاقبة مصرف واحتمال نجاح تكبيله يعني تشكيكاً في ●

يوجمصداقية التعامل مع النظام المصرفي عموماً ألنه ال يوجد  و ي ر م ع ي
!مصرف بعيد عن مثل ھذه القرارات الظالمة



ا مزيد من الھواجسال

ل ل أ تق فض ا ت ا ا ق ال ذ ا ت اال ن ال يعني االستمرار بھذه العقوبات سوى استمرار رفض تقديم أي دليل ال
ورفض الدعوات السورية للحوار والتحقق المباشر من أن المصرف 

كان وما يزال عبر العقود مشھوداً له بنظافة التعامل
ال يمكن الستمرار ھذه العقوبات إال تشجيع التحويالت بالبنكنوت خارج 
النظام المصرفي وھي طرق تحاول سورية ومختلف الدول التخلص 

ة التن خطط عل ة ل آثا ن تشكله ا ل منھا لما تشكله من آثار سلبية على خطط التنميةنھا
في ظل كل ما ذكرناه عن جھود الحكومة واإلنجازات التي يقوم بھا 

والمصرف التجاري السوري منذ سنوات نعتقد بأن المطلوب منطقياً ھو  ي وب ب و وري ري ج ر
مزيد من الدعم وليس مزيداً من العقوبات والضغوط



تقع مسؤولية وقف ھذا النوع من 
ن كل ل ات ق :العقوبات على كل منال

األكاديميين في الحوار البناء حولھاأل
السوريين األعمال ورجال وريينالمواطنين ل  أل ل  ين ورج و

المصارف 
ل ال ق ال صندوق النقد الدوليق

عموماً العالم دول مختلف دول العالم عموما مختلف



شكراً 

www.cbs-bank.com


