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عبد الرزاق عاشور:
المجال المصرفي يشبه العمل في الشأن العام

عـــنـــدمـــا قـــــــــّررت مـــجـــمـــوعـــة عـــاشـــور 
في  االستثمار  ل، 

ّ
أمث التي  العائلية، 

القطاع المصرفي وذلك بعد الحرب 
ــر حــيــنــهــا  ــ األهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. وأذكــ
 
ً
أنــي كــنــت الــوحــيــد الــمــعــارض خــوفــا
مـــن الــمــســؤولــيــة الــكــبــيــرة الــمــلــقــاة، 
ــمــــوح أخــــــي الــــمــــرحــــوم عــبــد  لـــكـــن طــ
«، جــعــلــنــا نعمل 

ً
عـــامـــا ــــرؤوف »29  الـ

عـــلـــى تــحــقــيــق حــلــمــه بــــالــــعــــودة مــن 
بـــاد االغـــتـــراب، وتــخــصــيــص نــجــاح 
المجموعة في مجال األعمال لخدمة 

وطننا لبنان.
ــمــــات رئــــاســــة  ــهــ ـــمـــي مــ

ُّ
ــذ تـــســـل ــنــ و مــ

السنوات  مــدى  على  اإلدارة  مجلس 

 
ً
ــا نـــمـــوا ــنـ ــة، حـــقـــق مـــصـــرفـ ــيــ ــمــــاضــ الــ
كافة،  المالية  المؤشرات  في   

ً
مطردا

الــمــســتــمــّر  بـــالـــتـــطـــّور  األداء  ــــســــم 
ّ
وات

إطار  الميزانية ضمن  وزيــادة حجم 
ــلــــوب، لـــنـــاحـــيـــة حــجــم  الـــنـــمـــو الــــمــــطــ
الودائع التي تنسجم مع نمو ودائع 

ــم االقــتــصــاد الــوطــنــي  كــبــيــرة فـــي دعـ
 بيئة عمل اقتصادية صعبة، 

ّ
في ظل

ومـــخـــاطـــر عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــمــحــلــي 
أّمـــا حــيــاتــي الشخصية  واإلقــلــيــمــي. 
لعائلتي  بمعظمها  مخّصصة  فهي 

ولبعض األصدقاء.
 

¶ ماذا يعني أن تكون رئيس مجلس إدارة 
مصرف في لبنان؟

أن أكون رئيس مجلس إدارة مصرف 
الـــمـــصـــرفـــي،  الــــنــــشــــاط  أمـــــــــارس  وأن 
يعني المساهمة في تحقيق التنمية 
االقــتــصــاديــة الــتــي تــؤّمــن االســتــقــرار 
االجـــتـــمـــاعـــي وتـــحـــســـيـــن الــمــســتــوى 
باالقتصاد  الثقة  وتعزيز  المعيشي 
ضمن  الفّعالة  والمساهمة  الوطني، 
ســـيـــاســـة الـــمـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 

تجاه المجتمع.
 
ً
 حيويا

ً
القطاع المصرفي يؤّدي دورا

فــــي دعـــــم االحـــتـــيـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة 
لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، حــيــث تعمل 
الــمــصــارف عــلــى مــســاعــدة االقــتــصــاد 
ــز الــــنــــمــــو  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــحـ ــي فـــــــــي تـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
االقتصادي وتمويل القطاع الخاص 
أفــراد  مــن  كافة  المنتجة  والقطاعات 
ــق فـــــــــرص عـــمـــل  ــلــ ــخــ ومــــــؤســــــســــــات لــ
اإلنــتــاج وتحقيق  جــديــدة، وتشجيع 
والمستثمرين،  الــمــودعــيــن  مصلحة 
ــل احــــتــــيــــاجــــات  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ  عـــــــن تـ

ً
فــــــضــــــا

ــة االقـــتـــراضـــيـــة لــلــحــفــاظ على  ــدولــ الــ
والنقدي، مستندة  المالي  االستقرار 
ــــــدرة 

ُ
ــدة الـــــودائـــــع وق ــاعــ بـــذلـــك إلـــــى قــ

الــمــصــارف عــلــى اســتــقــطــاب الــمــوارد 
ــل مــــن الــــخــــارج،  ــيـ ــامـ ــرسـ الـــمـــالـــيـــة والـ
ــــع بــهــا 

ّ
ــت ــي يــــتــــمــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــثــ بـــســـبـــب الــ

ِقبل  مــن  اللبناني  المصرفي  القطاع 
المقيمين  والمستثمرين  المودعين 
 إلـــى األداء 

ً
وغــيــر الــمــقــيــمــيــن، ونـــظـــرا

الــجــيــد لــلــمــصــارف وطــريــقــة إدارتــهــا 
بـــشـــفـــافـــيـــة وبــــمــــســــؤولــــيــــة ومــهــنــيــة 
ــة، كـــمـــا االلــــــتــــــزام بــالــمــعــايــيــر  ــيــ ــالــ عــ
األخــاقــيــة والــقــانــونــيــة فــي ممارسة 
لمواكبة  والمصرفي  المالي  النشاط 

التطورات العالمية.
 

ر في حياتك الشخصية والمهنية؟
ّ
¶ ما أث

ـــــرت في 
ّ
 أبــــرز الــمــحــطــات الـــتـــي أث

ّ
إن

حــيــاتــي الــشــخــصــيــة والــمــهــنــيــة هي 

¶ من أنت؟
 انا عبد الرزاق عاشور، مواليد عام 
1965 من بلدة شقراء جنوب لبنان، 
األسبق  والرئيس  األعمال  ابــن رجــل 
ــه الـــمـــرحـــوم  ــيــ لــبــلــديــة شــــقــــراء ودوبــ
مــحــمــود عـــاشـــور الــمــعــروف بــــ »أبـــو 
 
ً
ــمــت مــهــمــاتــي رئــيــســا

ّ
ــاتــــم«.  تــســل حــ

بــنــك عــام  فــيــنــيــســيــا  إدارة  لــمــجــلــس 
1994، وذلك بعد وفاة أخي المرحوم 
حاتم الرئيس األسبق، وكنت حينها 
 
ً
 تنفيذيا

ً
عضو مجلس إدارة ومديرا

منذ 1992.
األعــــمــــال  إدارة  فـــــي  إجـــــــــازة  حــــائــــز 
 LUCIEN« جامعة  مــن  والمحاسبة 
بـــروكـــســـيـــل-  فـــــي   »COORMANS
بلجيكا وإجازة في التجارة الدولية 
بـــاريـــس  ــي  فــ  »ICAD« جـــامـــعـــة  ــن  مــ
تدريبية  دورات  في  فرنسا، شاركت 
الــمــصــرفــيــة  اإلدارة  مـــجـــال  فـــي  عــــدة 

واإلدارة الرشيدة.
مــتــأّهــل بــالــســيــدة نـــدى يـــوســـف، أب 
ألربعة أوالد »تاال، ميرا، جاد وآية« 
بالموسيقى  أهتم  بيروت،  في  مقيم 
ــم الـــيـــخـــوت، ومــعــظــم رحــاتــي  ــالـ وعـ
ــع عــمــلــي.  ــابـ فــــي الـــســـفـــر هــــي ذات طـ
مع  فأقضيها  السنوية  إجــازتــي  أمــا 

عائلتي في مياه البحر المتوسط.
بالتحّديات،  مليئة  المهنية  حياتي 
وهــــــــــــــي عــــــــلــــــــى حـــــــــســـــــــاب حـــــيـــــاتـــــي 
المجال  في  العمل  كــون  الشخصية، 
ــنــــان هـــــو أشـــبـــه  ــبــ الــــمــــصــــرفــــي فـــــي لــ
ب 

ّ
بالعمل في الشأن العام الذي يتطل

التواصل االجتماعي بشكل دائم مع 
ويستنفد  المجتمع،  فئات  مختلف 
 مـــن أوقــــاتــــي. مـــن أهـــّم 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
ا ــزء ــ جــ

التحديات التي نواجهها في مهنتنا 
الــمــصــرفــيــة، هـــي كــونــنــا مــؤتــمــنــيــن 
ــن  ــيـ ــيــــر مـــــن مـــودعـ ــلــــى أمــــــــــوال الــــغــ عــ
ومستثمرين، وبالتالي نحمل أمانة 
الــثــقــة، مـــا يــعــنــي الــعــمــل الــمــتــواصــل 
اإلدارة  أســلــوب  لتطوير  بمسؤولية 
والـــقـــواعـــد الــســلــيــمــة والـــمـــمـــارســـات 
ــدة فــــــي الــــعــــمــــل الــــمــــصــــرفــــي،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
المحلية  المعايير  أفــضــل  واعــتــمــاد 
والــــدولــــيــــة لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة، 
وااللــــــــــتــــــــــزام بــــتــــطــــبــــيــــق الــــقــــوانــــيــــن 
السلطات  الـــصـــادرة عــن  والــتــعــامــيــم 
الـــرقـــابـــيـــة، لــمــا فـــي ذلــــك مـــن أهــمــيــة 

القطاع المصرفي، وكذلك المحافظة 
ــّدل جــيــد فـــي نــمــو وجــــودة  ــعـ عــلــى مـ
فــي محفظة  الـــمـــوجـــودات، وخــاصــة 
ــقـــروض والــتــســلــيــفــات، مـــا يعكس  الـ
تنمية  فــي  مصرفنا  بــدور  قناعاتنا 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة، 
ــاء الـــثـــقـــة الــمــتــبــادلــة  ــنـ ــــرورة بـ ــــضـ وبـ
مــع زبــائــنــنــا وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم، 
وبـــتـــمـــويـــل الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
ــة الـــحـــجـــم والـــشـــركـــات  ــتـــوســـطـ ــمـ والـ
 
ً
مهّما  

ً
مــحــّركــا تعتبر  الــتــي  الناشئة 

لــاقــتــصــاد الــوطــنــي ولــنــمــو الــنــاتــج 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــي، إضـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــلـــي اإلجـ الـــمـــحـ
تــمــويــل الـــشـــركـــات ومــخــتــلــف أنــــواع 
ــيـــة والــــمــــدعــــومــــة  ــنـ ــكـ الــــــقــــــروض الـــسـ

وقروض التجزئة.
مجلس  مع  باالشتراك  اعتمدت،  لقد 
الجّيد ومسار  األداء  اإلدارة، سياسة 
ومتانة  الحجم  بين  المتوازن  النمو 
ــالـــي، والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــمـ الـــمـــركـــز الـ
مــؤشــرات مــالــيــة جــيــدة مــن السيولة 
ــة، كــذلــك  وتـــعـــزيـــز األمـــــــــوال الــــخــــاصــ
ة الــتــي تــفــوق %18  مـــؤشـــرات الـــمـــاء
ــــى مـــــن الـــنـــســـبـــة  ــلـ ــ ، وهـــــــي أعـ

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ

المطلوبة لمعايير بازل-3 الدولية.

إنجازات المصرف

بنك  عــام 2015 حــاز فينيسيا  خــال 
وسام االستحقاق الذهبي مع شهادة 
ز والجودة في المنطقة  في مجال التميُّ
العربية، من أكاديمية تتويج لجوائز 
المعايير  اللتزامنا  دبــي،  في  ز  التميُّ
د  لــلــجــودة، والتقيُّ الــنــاظــمــة  الــدولــيــة 
بــالــشــفــافــيــة واإلجــــــــراءات الــمــعــتــمــدة 
 وبالقوانين واألنظمة الوطنية 

ً
دوليا

والمقاييس،  بالمواصفات  الخاصة 
ز. والسير في إجراءات التميُّ

كذلك خال عام 2016 حاز المصرف 
جـــــائـــــزة فـــــي مــــجــــال »االمـــــتـــــيـــــاز فــي 
العاقة التجارية« خال حفل توزيع 
ــز واإلنـــجـــاز المصرفي  الــتــمــيُّ جــوائــز 
االتــــحــــاد  مــــن   ،2016 لــــعــــام  الـــعـــربـــي 
لتكريم  الــعــرب،  للمصرفيين  الــدولــي 
قــطــاع الـــمـــال واألعـــمـــال والــمــصــارف 
ــامـــت بــــإنــــجــــازات ومــــبــــادرات  ــتـــي قـ الـ
فــي مــجــاالت أعــمــالــهــا عــلــى مستوى 

المنطقة العربية.
تــــّم تحقيقها  الـــتـــي  ــازات  ــ ــجـ ــ اإلنـ أمــــا 
الماضية فهي عــديــدة،  الــفــتــرة  خــال 

أهمها اآلتي:
•      مع بداية عام 2011 تّم تغيير اسم 
والعالم  الكويت  »بنك  مــن  المصرف 
الــذي  بــنــك«،  إلــى »فينيسيا  العربي« 
يعّبر عن الهوية اللبنانية الواضحة 
للمساهمين مع نجاح هذه الخطوة.

الــعــامــة  مـــركـــز اإلدارة  انــتــقــال        •
فــردان-  الرئيسي مــن منطقة  والــفــرع 
ــّر الـــجـــديـــد  ــى الــــمــــقــ ــة، إلــــ ــنـ ــيـ ــتـ ــن الـ ــيـ عـ
ــتـــجـــاري  ــعــــصــــري فــــي الــــوســــط الـ والــ
لــمــديــنــة بـــيـــروت، فـــي مــوقــع تــجــاري 

استراتيجي في شارع فوش.
•      زيــــادة رأســـمـــال الــمــصــرف، ما 
يـــعـــّبـــر عــــن ســـيـــاســـة واســتــراتــيــجــيــة 
الــمــصــرف بــالــتــوّســع واالنــتــشــار في 
المناطق اللبنانية كافة، حيث سيتّم 
فــي مدينة  فــرع جــديــد  افتتاح   

ً
قريبا

جونية عاصمة كسروان.
•      تنفيذ عملية تحديث وتطوير 
لــــإطــــار الــتــنــظــيــمــي لـــلـــمـــصـــرف، كــي 
 للتطّورات األخيرة حول 

ً
يبقى مواكبا

الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي، واالمــتــثــال 
لــلــمــعــايــيــر الــــدولــــيــــة الـــمـــعـــمـــول بــهــا 
الرشيدة  واإلدارة  الحوكمة  وتعزيز 
المصرف  ثقافة  وإدخالها في صلب 
ز ثقة 

ّ
ومــمــارســاتــه الــيــومــيــة، مــا يــعــز

فــــاإلدارة  والــمــودعــيــن.  المستثمرين 
لترسيخ  النجاح  مفتاح  الجيدة هي 

نمو المصرف وتطّوره.

في   
ً
مستقبال تحقيقه  تــنــوي  الـــذي  مــا   ¶

مسيرتك المصرفية؟
كانت نتائج فينيسيا بنك وإنجازاته 
 
ً
على مدى السنوات الماضية مؤشرا

ــط لها، 
ّ
ــــداف الــمــخــط عــلــى نــجــاح األهـ

ما يعطيني القوة والعزم للمزيد من 
بالمصرف  للوصول  والنمو  التطّور 
إلــــى الـــمـــراتـــب الــمــتــقــّدمــة، مـــن خــال 
المتوازن  النمو  اعتماد استراتيجية 
ُســــــس ثــابــتــة وقـــويـــة لــتــمــويــل 

ُ
عــلــى أ

األنـــشـــطـــة الــتــوســعــيــة الــمــســتــقــبــلــيــة، 
ــرات  ــمـــؤشـ تـــأخـــذ بــعــيــن االعــــتــــبــــار الـ
الــــمــــالــــيــــة وتـــــعـــــزيـــــز االحــــتــــيــــاطــــات 
مـــخـــاطـــر، ولــتــطــبــيــق  لـــمـــواجـــهـــة أي 
المعايير الدولية الجديدة، وال سّيما 
الـــمـــعـــيـــار الــــدولــــي إلعـــــــداد الــتــقــاريــر 
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ــا تــعــزيــز مــســيــرة  ــنـ ــدافـ مـــن ضــمــن أهـ
الــــنــــجــــاح وتـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــمـــصـــرف الـــطـــامـــحـــة إلـــــى الـــتـــوّســـع  الـ
والـــتـــطـــّور فـــي الــمــجــاالت كـــافـــة، وفــي 
السريعة  االقتصادية  التغيرات   

ّ
ظــل

المعايير  ومواكبة   ،
ً
وعالميا  

ً
محليا

التي  الــمــصــرفــيــة  للصناعة  الــدولــيــة 
ــيــــزة أســـاســـيـــة فــــي مــصــرفــنــا  هــــي ركــ
ــلـــيـــة،  ــر الـــــــرؤيـــــــة الـــمـــســـتـــقـــبـ ــويــ ــطــ ــتــ لــ
فـــــالـــــتـــــطـــــّورات الـــعـــالـــمـــيـــة وعـــولـــمـــة 
حيث  المصرفية  واألنظمة  القوانين 
المعايير  توحيد  نحو  العالم  جه 

ّ
يت

ــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــات الــمــصــرفــيــة  الـــدولـ
فــي أمــــور مــكــافــحــة تبييض األمــــوال 
وتمويل اإلرهاب، والتهّرب الضريبي 

والفساد والرشوة.

إجازتي السنوية أقضيها 

مع عائلتي في مياه البحر 

المتوسط

حياتي المهنية مليئة 

يات، وهي على حساب 
ّ

بالتحد

حياتي الشخصية

رت مجموعة عاشور  العائلية 
ّ
حين قر

االستثمار في القطاع المصرفي بعد 

الحرب األهلية اللبنانية، كان عبد الرزاق 

الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 

»فينيسيا« بنك اليوم، الوحيد الذي عارض 

تلك الخطوة حينها، لكن طموح أخيه 

المرحوم عبد الرؤوف جعل جميع أفراد 

العائلة يعملون على تحقيق حلم 

العودة من بالد االغتراب إلى الوطن. 

مه مهمات رئاسة مجلس إدارة 
ّ
مع تسل

ردًا 
ّ

ق »فينيسيا« نموًا مط
ّ

المصرف، حق

سم 
ّ

في المؤشرات المالية كافة، وات

أداؤه بزيادة حجم الميزانية ضمن إطار 

النمو المطلوب. ماذا يقول عاشور عن 

المصرف ومستقبله، وحياته الشخصية 

وطموحه؟

حائز إجازة في 

إدارة األعمال 

والمحاسبة من 

 LUCIEN« جامعة

 »COORMANS

بروكسيل - وإجازة 

في التجارة 

الدولية من 

»ICAD« جامعة


