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رئيــس بنــك «فينيسيا» عبــد الـرزاق عاشــور:
أولويــة للحـــوكمـــة والمــالءة

لتعــزيــز النمــو المستــدام

ت�ضّكل الحوكمة الر�ضيدة ركنًا ا�ضا�ضيًا في التزام 
البنك للعمل الم�ضرفي ال�ضليم والمعايير العالمية 
الرائدة في ال�ضناعة. اإنطالقًا من هذا االلتزام، 
الى  ال��م��ب��ادرة  البنوك  اأول  م��ن  الم�ضرف  ك��ان 
تنفيذ ور�ضة متكاملة الإعادة هيكلة بنية الحوكمة 
االأع��م��ال  مجمل  وف��ي  االدارة  ف��ي  وممار�ضاتها 
ميثاق  بو�ضع  الم�ضرف  ق��ام  كما  والعمليات، 
اللذين  المهني  وال�ضلوك  االخ��الق��ي��ة  المعايير 
باأعلى  الموظفين  كافة  تقيد  �ضمان  الى  يهدفان 
وتطبيقهم  والمهني  االخ��الق��ي  ال�ضلوك  معايير 

لالأنظمة والقوانين. 
الوا�ضع  بنطاقها  الحوكمة  هيكلة  اإعادة  وانطلقت 
االدارة  مجل�س  م�ضتوى  على   2012 ال��ع��ام  ف��ي 
حي تّم انتخاب اأع�ضاء جدد في مجل�س االإدارة، 
لجنة  وتاأ�ضي�س  المجل�س،  ا�ضتقاللية  وتعزيز 
الحوكمة والمكافاآت واإعادة هيكلة لجنة التدقيق 
وفي  المجل�س.  م�ضتوى  على  المخاطر  ولجنة 
لمراقبة  اآل��ي��ات  بو�ضع  الم�ضرف  ق��ام  المقابل، 
واالنظمة  القوانين  وبجميع  بالميثاق  االإمتثال 
ال�ضارية. كذلك، عمل الم�ضرف على تطوير دليل 
تبيي�س  مكافحة  قانون  احكام  تطبيق  اج��راءات 
 يتما�ضى مع اأحد االموال وتمويل االرهاب بحي
والمبادىء  المحلية  الرقابية  ال�ضلطات  متطلبات 

واالجراءات التي تطّبق عالميًا في هذا المجال. 

تحصين ومناعة 
وبكثير من االإطمئنان يتحد عاصور، عن التقدم 
اأي  م��رور  منع  ف��ي  البنك  يحققه  ال��ذي  النوعي 
عمليات مالية م�ضبوهة اأو تقع تحت دائرة ال�ضك 
والم�ضاءلة. "القرار حا�ضم من قبل مجل�س االإدارة 
معنية  واالق�ضام  الدوائر  وكل  التنفيذية،  واالدارة 
رفع  في  والم�ضاهمة  الم�ضتمر  والتدريب  بالثقافة 

مكافحة  مجال  في  والمناعة  التح�ضين  م�ضتوى 
تبيي�س االأموال".

وال يعتمد "فيني�ضيا بنك" على �ضيا�ضات واإجراءات 
حازمة في مجال مكافحة تبيي�س االأموال وتمويل 
االإرهاب فح�ضب، بل ي�ضاهم في اإطالق �ضيا�ضات 
واجراءات اأ�ضمل تعتمد الت�ضّدد في ق�ضايا االإمتثال 
العمل  في  الجيدة  والممار�ضات  ال�ضليمة  للقواعد 
الم�ضرفي، اإ�ضافة الى النزاهة ومعايير ال�ضفافية 
العالقة  اأ���ض��ح��اب  م��ع  التعامل  ف��ي  وال��م��الءم��ة 
والعمالء، لتعزيز الثقة والتقّيد باأخالقيات المهنة 

الم�ضرفية. 
تنفيذ  �ضنوات في  "�ضرعنا منذ  عاصور:  ويو�ضح 
مهمة توا�ضلية م�ضمونها االلتزام ال�ضارم باأق�ضى 
والمالية.  الم�ضرفية  لل�ضناعة  الدولية  المعايير 
ا�ضتثمارات مالية مهمة  المهمة �ضخ  تطلبت هذه 
وتوظيف  عالمية،  اإ�ضت�ضارية  ب�ضركات  واال�ضتعانة 
مجمل  ف��ي  النظر  واإع���ادة  متخ�ض�ضة  ك��ف��اءات 
للغاية  مرتاحون  نحن  العمل.  و�ضيا�ضات  اللوائح 
قافة  اأنتج  وال��ذي  نحققه،  ال��ذي  الكبير  للتقّدم 
وخريطة  بالتدريب  مدعومة  البنك  في  �ضاملة 
متطورة  معلوماتية  نظم  وقاعدة  محددة،  طريق 
والمعايير  والت�ضريعات  القوانين  مع  لتتما�ضى 
الدولية الجديدة، وتوؤمن اأق�ضى درجات ال�ضالمة 
في اإدارة العمليات من م�ضتوى القرار االأول تدرجًا 

الى كل الدوائر واالأق�ضام والى كل الم�ضتويات". 

كفاية رأس المال 
�ضمن اأجواء االف�ضاح ال�ضائدة، ال يتردد عاصور 
تتجمع حولها  التي  اال�ضا�ضية  الركائز  في تحديد 
دائ��م،  ه��دف  النمو   .واالن��ت��ا العمل  �ضيا�ضات 
اإدارة  تتطّلب  التي  االأو�ضاع  مع  يتنا�ضب  بما  اإنما 
اإحترازية لمواجهة اأية مخاطر. "لي�س المطلوب اأن 

نحقق تقدمًا ظرفيًا مهما كان حجمه، نحن نرّكز 
على �ضالمة الخطوة بقدر ما نرّكز على نتيجتها. 
نعتمد م�ضار النمو المتوازن بين الحجم و�ضالمة 
لكننا  اأح��د،  مع  �ضباق  في  ل�ضنا  المالي،   المركز 
بالتاأكيد في مناف�ضة ذاتية دائمة لتح�ضين االأداء".

من  بّد  ال  والم�ضتدام،  المدرو�س  النمو  �ضياق  في 
تكامل نوعي بين البنية القوية وقوة االأداء. كفاية 
راأ�س المال تقع في مقدم اهتمامات اإدارة "فيني�ضيا 
الرئي�س  ويوؤكد  الم�ضاهمين.  تام من  بنك" بدعم 
والمدير العام "ان القرار في مجل�س االإدارة، الذي 
يمثل المجموعات الم�ضاهمة والم�ضتقلين، وا�ضح 
و�ضريح ب�ضاأن متانة المركز المالي، فعندما تكون 
االأ�ضا�ضات �ضليمة يكون البناء متينًا ومح�ضنًا �ضد 
هزات مح�ضوبة اأم مفاجئة. نحن في موقع متقدم 
اللبنانية  البنوك  بين  المالية  المالءة  موؤ�ضر  في 
كافة، اإذ يفوق معدل المالءة في م�ضرفنا 16 في 
المئة وفقًا لمتطلبات "بازل" الجديدة، اأي ما يمال 

�ضعفي الن�ضبة المطلوبة عالميًا". 
وتجدر االإ�ضارة الى اأّنه خالل �ضهر ت�ضرين الثاني 
و�ضام  الم�ضرف  نال  الما�ضي،   2015 )نوفمبر( 
التمّيز  مجال  في  �ضهادة  مع  الذهبي  اال�ضتحقاق 
والجودة خالل احتفالية نّظمتها "اكاديمية تتويج 
دبي،  في  العربية"  المنطقة  في  التمّيز  لجوائز 
برعاية وزير االقت�ضاد في دولة االمارات العربية، 
وهذا الو�ضام يمنح للموؤ�ض�ضة التي تلتزم المعايير 
بال�ضفافية  وتتقّيد  ل��ل��ج��ودة،  الناظمة  ال��دول��ي��ة 
واالجراءات المعتمدة دوليًا، وبالقوانين واالنظمة 
الوطنية الخا�ضة بالموا�ضفات والمقايي�س وت�ضير 

في اإجراءات التمّيز 

د رئي� مجل� الدارة والمدير العام عبد الرزاق  باخت�صار، يحد
عا�صور هوية "فيني�صيا بن" "نحن مو�ص�صة م�صرفية ونية لكل 

 ير المقيمين من عاملين في الخارنين المقيمين والموا
ومغتربين. هذا خيار ا�صتراتيجي يرتكز على ر�صيد ثقة تراكمي 

و�صمعة عالية وجودة م�صهودة في ادارة العمال والعمليات والتزام 
�صارم باأكثر المعايير الدولية ت�صدداً في ال�صناعة الم�صرفية".

عد الا عاصور
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