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مصارف 

 لي�س �صعباً اكت�صاف هوية " فيني�صيا بنك" ، فالت�صمية بذاتها تحمل المعنى المق�صود . انه بنك لبناني بامتياز ولخدمة 
اللبنانيين خ�صو�صاً داخل البلد وخارجه . من االأ�صول حمل �صعب هذه البالد جينات العلم والثقافة واالنفتاح والتجارة عبر 

الحدود والبحار وعمليات التبادل والتمويل ، وما �صجله التاريخ  تطّور في الحا�صر و�صيتوا�صل في الم�صتقبل . 
�صمن هذه الرمزية وهذا اال�صتلهام في اطالق الت�صمية التي ورثت "بنك الكويت والعالم العربي"، يفاجئك قلياًل رئي�س 

مجل�س االدارة والمدير العام عبد الرزاق عا�صور ب�صراحته غير المحدودة في تاأكيد المعاني . "نحن موؤ�ص�صة م�صرفية وطنية 
لكل المواطنين المقيمين وغير المقيمين من عاملين في الخارج ومغتربين . هذا خيار ا�صتراتيجي يرتكز الى ر�صيد ثقة 

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

�صريعاً ما تكت�صف اأن �صراحة �صاحب القرار ما هي اإال اإنعكا�س متبادل مع ثقافة الموؤ�ص�صة. ال�صفافية Transparency �صعار 
جامع في كل الدوائر واالأق�صام ، واإلتزام مقت�صياتها وتطبيقاتها يحوز �صفة االأولوية في تقييم ال�صيا�صات والخطط والنتائج 

. هي جزء ثمين من منظومة قيم خا�صة يكر�ّصها البنك واإدارته وموظفوه في بناء عالقات تبادلية مميزة مع العمالء.    

اأرقى �سارع من �سوارع و�سط بيروت  فخامة المبنى الرئي�سي القائم في 
عا�صور:  يقول  البنك.  يقود  ال��ذي  المتقدم  الفكر  عن  بالمزيد  ت�سي 
"كان بالإمكان اأن نكون في منطقة اأرخ�ص عقاريًا واأدنى من حيث كلفة 
ودعمه  ر�ساه  وحيازة  العميل  كفاية  محاكاة  نن�سده  ما  انما  الخدمات، 
العمل  اأمكنة  اأف�سل  تاأمين  ذاته  الوقت  وفي  معًا،  والم�سمون  ال�سكل  في 
و�سائل  واأ���س��رع  التقنيات  اأح��دث  ا�ستخدام  من  وتمكينهم  لموظفينا 
القرار بفعل ما  . لقد تر�سخت قناعتنا بهذا  اأداء مهامهم  الت�سال في 
الرئي�سي  المركز  اأ�سداء طيبة من قبل زوارنا وموظفينا في  ي�سلنا من 

وفي مراكز الفروع ". 

كفاية راأ�س المال 
الركائز  تحديد  في  عا�صور  يتردد  ل   ، ال�سائدة  الإف�ساح  اأجواء  �سمن 
هدف  النمو  والن��ت��اج.  العمل  �سيا�سات  حولها  تتجمع  التي  ال�سا�سية 
لي�ص   " توا�سلية.  طبيعة  وذات  مدرو�سة  خطوات  خالل  من  انما   ، دائم 
على  نرّكز  نحن  حجمه،  كان  مهما  ظرفيًا  تقدمًا  نحقق  اأن  المطلوب 
اأحد،  مع  �سباق  في  ل�سنا   . نتيجتها  على  نركز  ما  بقدر  الخطوة  �سالمة 
في  تقدم  وكل  الأداء،  لتح�سين  دائمة  ذاتية  مناف�سة  في  بالتاأكيد  لكننا 
ال�سوابط  �سمن  بكليته  يتقدم  فالبنك  �ساماًل.  يكون  اأن  يجب  م�سار  اأي 

والقيم التي تّعم كل الوحدات والق�سام".
في �سياق النمو المدرو�ص والم�ستدام، ل بد من تكامل نوعي بين البنية 
ادارة  اهتمامات  مقدم  في  تقع  المال  راأ�ص  كفاية  الأداء.  وقوة  القوية 
فيني�سيا بنك بدعم تام من الم�ساهمين ، بل هي قناعة م�ستركة تكر�سها 

و�سم  الخا�سة  األأم���وال  مجمع  في  ا�سافية  ر�ساميل  ل�سخ  ال�ستجابة 
الجزء الأكبر من األأرباح ال�سنوية . 

يمثل  ال��ذي  الدارة  مجل�ص  في  القرار  العام:  والمدير  الرئي�ص  يوؤكد 
المالي،  المركز  متانة  ب�ساأن  و�سريح  وا�سح  الم�ساهمة  المجموعات 
متينًا ومح�سنًا �سد هزات  البناء  يكون  �سليمة  الأ�سا�سات  تكون  فعندما 
المالية  المالءة  موؤ�سر  في  متقدم  موقع  في  نحن  مفاجئة.  اأم  مح�سوبة 
الى  م�سرفنا  في  المالءة  معدل  ي�سل  اذ  كافة،  اللبنانية  البنوك  بين 
15 في المئة وفقًا لمتطلبات بازل الجديدة، اأي ما يماثل �سعفي الن�سبة 

عالميًا".  المطلوبة 

وطني بموا�صفات دولية 
الأهم ان التزام متطلبات بازل اأو بنك الت�سويات الدولية هو اأي�سًا جزء 
لل�سناعة  الدولية  المعايير   . البنك  ي�سودان  اللذين  والثقافة  الفكر  من 
 . الم�ستقبلية  روؤيته  وتطوير  البنك  بناء  في  اأ�سا�سية  ركيزة  الم�سرفية 
المهنة تطورت ب�سكل مذهل في العقود الأخيرة، والعمليات المالية عبر 
البنوك تحت مظلة  المرا�سلة جمعت كل  الم�سارف  الحدود ومن خالل 

العولمة. 
واإدارة  والتحويالت  التجارة  وتمويل  الئتمان  "عمليات  عا�صور:  يقول 
وموا�سفات  �سروط  لمنظومة  الأ�سل  في  تخ�سع  الغير  ل�سالح  الأم��وال 
كل  في  المركزية  البنوك  تحددها  و�سلوك  عمل  بقواعد  يت�سل  ما  منها 
المركزية  البنوك  بين  بالتعاون  تطبيعه  يتم  الأغلب  وه��و  ومنها  بلد، 
الحال  بطبيعة  الدولية.  والمحا�سبية  والرقابية  المالية  والموؤ�س�سات 
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اأيلول  اأميركا في  اأحداث  بعد  وتعقيدًا  ت�سددًا  المنظومة  فقد زادت هذه 
2001، بحيث اأ�سبح عمل البنوك تحت المجهرين المحلي والدولي".

بموا�سفات  وطنيًا  م�سرفنا  يكون  اأن  ا�ستراتيجيتنا  �سلب  في   " ويوؤكد: 
اإنما  والأم��ان،  ال�سالمة  منطلق  من  فقط  لي�ص  نهائي  التزامنا  دولية. 
اأي�سًا من منطلق الم�سالح. فنحن نوظف اأموالنا الخا�سة ونحمل اأمانة 
الثقة في ادارة اأموال الغير، ول نجد اأي مبرر يدفعنا للقبول بما يخالف 
قناعاتنا وخياراتنا . يندرج في هذا الطار تركيز جزء كبير من جهودنا 
والتقنيات  البرمجيات  في  وال�ستثمار  والخبرات  الكفاءات  وا�ستقطاب 
المعايير  التزام  في  تقدمه  تعزيز  من  دومًا  م�سرفنا  لتمكين  المطلوبة 
الدولية وفق المواءمة التي ي�سممها البنك المركزي ولجنة الرقابة على 

اأحيانًا". الم�سارف وهيئة التحقيق الخا�سة، وبما يفوقها 
توا�سلية  مهمة  تنفيذ  في  �سنوات  منذ  �سرعنا  "لقد  عا�صور:  ويو�سح 
لل�سناعة  ال��دول��ي��ة  المعايير  باأق�سى  ال�����س��ارم  الل��ت��زام  م�سمونها 
مهمة  مالية  ا�ستثمارات  �سخ  المهمة  هذه  تطلبت  والمالية.  الم�سرفية 
متخ�س�سة  كفاءات  وتوظيف  عالمية  ا�ست�سارية  ب�سركات  وال�ستعانة 
بلوغ  بغية  ذلك  كل  العمل.  و�سيا�سات  اللوائح  مجمل  في  النظر  واإع��ادة 
نحن  والتطبيقات.  التعليمات  م�ستويي  على  الجهوزية  م�ستويات  اأعلى 
اأنتج  ما  في  اأنتج  والذي  نحققه،  الذي  الكبير  للتقدم  للغاية  مرتاحون 
محددة  طريق  وخريطة  بالتدريب  مدعومة  البنك  في  �ساملة  ثقافة 
في  ال�سالمة  درج��ات  اأق�سى  معًا  توؤمن  حديثة  م�سرفية  وتكنولوجيا 

ادارة العمليات من م�ستوى القرار الأول تدرجًا الى كل الدوائر والق�سام 
الموظفين".  م�ستويات  ولكل 

العمالء كفاية 
خيارنا  يكر�ص  الر�سيدة  الدارة  م�ستلزمات  تطبيق  في  اإنخراطنا  اإن 
عا�صور،  ي�سيف  لم�سرفنا،  والمتكامل  ال�سامل  بالتطوير  ال�ستراتيجي 
�سورة  في  الأداء  يكون  حتى  ومعافاة  �سليمة  البنية  تكون  اأن  "فالمبداأ 
في  م��وازي��ة  جهود  دون  من  ثماره  توؤتى  ل  الل��ت��زام  ه��ذا  لكن  مماثلة. 
المالئمة  وال��خ��دم��ات  المنتجات  ت�سميم  ف��ان  بالطبع،  الن��ت��اج��ي��ة. 
ب  ين�سّ لذا  التناف�سية،  �سديدة  �سوق  في  �سهاًل  لي�ص  العمالء   لحاجات 
تركيزنا على خ�سو�سية العالقة بعمالئنا �سمن قاعدة "اإعرف عميلك" 
تعزيزها  مع  الخدمات  من  كفايته  لتاأمين  ال�سعي  ثم  الوا�سع،  بمفهومها 

بقيم م�سافة من حيث الب�ساطة وال�سرعة والنوعية والكلفة ". 
عا�صور باأن كفاية العمالء من مخزون المنتجات لي�ص مهمة �سهلة  يقر 
الم�سّممة  الخدمات  في  بنك"  "فيني�سيا  يوفره  الذي  الكبير  التنوع  رغم 
بعناية، وتزداد �سعوبة المهمة في بلد دائم التقلب في اأحواله الداخلية 
من�سة  تطوير  في  نجحنا  فقد  ذلك  مع  محيطه.  بتقلبات  التاثر  ودائم 
المن�سود.  الهدف  الى  اأق��رب  يجعلنا  بما  وتو�سيعها  البنكية  الخدمات 
وال�سيرفة  ال�ستثمار،  وح�سابات  الجارية،  الح�سابات  التطوير  و�سمل 
والقرو�ص    ،Retail التجزئة  Corporate، و�سيرفة  لل�سركات  الموجهة 

عبد الرزاق عا�صور
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�صبكة الفروع
المحافظات  مختلف  ف��ي  بنك  فيني�صيا  ف��روع  �صبكة  تنت�صر 
اللبنانية �صمن مخطط للتمّدد في اأهم التجمعات التجارية 
مع  والتفاعل  ف��روع جديدة  القابلية الط��الق  ذات  وال�صكنية 
الفروع  اأما   ، المنتجات والخدمات  لمنظومة  المحيط وفقاً 

العاملة حاليا فهي:
– ف��ردان  – االأ�صرفية  – الحمرا  الرئي�صي(  )الفرع  فو�س  
– بئر ح�صن – حارة حريك – مّعو�س – خلدة – الزلقا – 
– �صور  – العبا�صية  – النبطية  – الغازية  – �صتورة  بكفيا 

– طرابل�س. جبيل  – بنت 

مصارف 

الى  و�سوًل  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  والموؤ�س�سات  ل��الأف��راد  المدعومة 
ال�سيرفة اللكترونية، و�سواها من عمليات يومية. 

الخارجي  البعد 
 لي�ص في جعبة الرئي�ص/المدير العام ما يف�سح عنه ب�ساأن تو�سع البنك 
على  تزيد  المبا�سر  التو�سع  كلفة  اأن  يعتقد  هو  بل  لبنان،  خ��ارج  ال��ى 
البلدان  في  وخ�سو�سًا  ال�سائدة  القليمية  المناخات  ظل  في  مردودها 
توفر�سبكة  المقابل،   في  �سوبها.  تتمدد  اأن  اللبنانية  للبنوك  يمكن  التي 
حركة  م��ع  نوعيًا  توا�ساًل  الم�سرفية  والتكنولوجيا  الدارة  ع��الق��ات 
التجارة اللبنانية خلف البحار وعبر الحدود. هذا ا�ستهداف مهم تعمل 

الدارة با�ستمرار على تنميته وتعزيزه .
بطبيعة الحال، ل يعني التمهل في النت�سار الخارجي اهمال هذا الملف، 
طابع  ذات  �سراكات  عقد  امكانية  الى  م�ستقباًل  النظرة  هي  كما  تمامًا 
خطوة  اأي  تقييم  يتم  اأن  على  م�ستثمرين،  اأو  موؤ�س�سات  مع  ا�ستراتيجي 
للمال،  نحتاج  ل  نحن  للبنك.  م�سافة  وقيمة  وزن  من  تمثله  لما  وفقًا 
ول�سنا  كذلك،  الم�ساهمين  وقدرات  عالية  فمالءتنا  عا�صور،  يوؤكد  كما 
وقوة  والثقة  ال�سالمة  على  تركيزنا  بقدر  الحجم  بمقايي�ص  من�سغلين 

الأداء التي تقود الموؤ�س�سة في م�سار تقدم مدرو�ص ومطرد.
الم�سارف  باأن  التاأكيد  المهم  من  اأي�سًا،  الخارجي  البعد  "في  ويتابع: 
المنتجات  اغ��راءات  في  تقع  لم  خ�سو�سًا  وم�سرفنا  عمومًا،  اللبنانية 
المالية  الأزم���ة  وبعد  اآب���ان  �سمومها  انك�سفت  التي  المركبة  المالية 
البنك  حاكمية  حكمة  كوّنت  لقد   .2008 العام  منت�سف  بعيد  العالمية 
المركزي وخبرات الم�سرفيين مظلة حماية ح�سنت القطاع الم�سرفي 
التعامل  ب�سيولة عالية بهدف  الى الحتفاظ  نزوعنا  ان  وموؤ�س�ساته. كما 

مع اأي تطورات مفاجئة ي�سكل درع حماية ا�سافيًا لموؤ�س�ساتنا".

االأداء المالي
نمو متوازن ومالءة عالية

اإّت�سم الأداء والموؤ�سرات المالية ل� "فيني�سيا بنك" خالل ال�سنوات الع�سر 
حجم  ي�ساعف  اأن  الم�سرف  ا�ستطاع  فقد  والمتانة.  بالتطور  الما�سية 
الميزانية خالل فترة خم�ص �سنوات من 2007 اإلى 2012. كما ا�ستطاع 
باإطراد من  التي كانت تنمو  الحفاظ على مالءة عالية لأمواله الخا�سة 
الأموال  مالءة  معدل  يفوق  اأن  المتوقع  ومن  ال�سنوية،  الم�سرف  نتائج 

الخا�سة للم�سرف 14 في المئة في نهاية 2013. 
2013 م�سار  وقد كر�ست موؤ�سرات الأداء المالي للم�سرف خالل العام 
الم�سرف  ميزانية  ت�سهد  اأن  المتوقع  من  فاإنه  وعليه  الم�ستمر،  النمو 
في   15 نحو  )نمو  الت�سليفات  حجم  منها  الأ���س��ع��دة،  كافة  على  نموًا 

اإيمان الإدارة العليا بدور الم�سرف الأ�سا�سي لتنمية  المئة( مّما يعك�ص 
القطاعات القت�سادية المختلفة ولإنعا�ص الو�سع القت�سادي في البلد. 
النمو  هذا  ويتالزم  المئة.  في   6 نحو  بتطور  الودائع  �سعيد  على  واأي�سًا 
ال�  ROAE بحيث يفوق  المال  للعائد على متو�سط راأ�ص  مع معدل مرتفع 

12 في المئة.
كما اإن الم�سرف حافظ على معدل مرتفع لكافة موؤ�سرات ال�سيولة منها 
المئة.  في   350 ال�  المعدل  هذا  يفوق  حيث   LCR ال�سيولة  تغطية  معدل 
تطوره  في  الركائز  واأهم  الم�سرف  اأولويات  من  ال�سيولة  اإدارة  وُتعتبر 

�سمعته. على  والمحافظة 

االأموال مكافحة تبيي�س 
اإلتزام �صارم وم�صاهمة بتطوير االمتثال

والمدير  الرئي�ص  عا�صور  الرزاق  عبد  يتحدث  الإطمئنان  من  بكثير 
اأي عمليات  البنك في منع مرور  الذي يحققه  النوعي  التقّدم  العام عن 
حا�سم  "القرار   . والم�ساءلة  ال�سك  دائ��رة  تحت  تقع  اأو  م�سبوهة  مالية 
من قبل مجل�ص الدارة والدارة التنفيذية، وكل الدوائر والق�سام معنية 
في  والمناعة  التح�سين  م�ستوى  رفع  في  والم�ساهمة  والتدريب  بالثقافة 

األأموال. مجال مكافحة تبيي�ص 

منظومة الخدمات والمنتجات:
�صركاء في النجاح

يعمل فيني�صيا بنك على تلبية احتياجات الزبائن والعمالء 
من خالل محفظة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي 
المطلوب  الحّد  وبعناية لتحاكي  يتم ت�صميمها خ�صي�صاً 

من متطلبات كل عميل وحاجاته المالية الخا�صة.
�صريحة  اأكبر  لتلبي  والمنتجات  الخدمات  هذه  وتوّزعت 
ممكنة من المجتمع ومحيط الفروع . فتنوعت الح�صابات 
لت�صمل الح�صابات الجارية وح�صابات التوفير كما ح�صابات 

الودائع.
 Retail بالتجزئة  ال�صيرفة  ق��ط��اع  ال��ت��ن��وع  �صمل  ك��ذل��ك 
لتلبية االحتياجات الفردية �صواء عبرالقرو�س ال�صخ�صية 
اأو قرو�س ال�صيارات ، اإ�صافة اإلى القرو�س ال�صكنية وباقة 

منوعة من البطاقات البال�صتيكية.
ال�صغيرة  والموؤ�ص�صات   Corporate ال�صركات  قطاع  اأم��ا 
الخا�س  االهتمام  لها   فكان   SMEs الحجم  والمتو�صطة 
اأي�صا من خالل قرو�س تلبي تطورها وطموحها، ليكون 
البنك �صريكاً لها على دروب النجاح . وت�صم الباقة  قرو�صاً 
مدعومة الفوائد اأو قرو�س كفاالت، اإ�صافة اإلى القرو�س 

التجارية المتنوعة بما فيها الكفاالت واالإعتمادات.
وب��ق��ي��ت ال��ع��الم��ة ال��ف��ارق��ة ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل ت��ق��دي��م ال��دع��م 
وال��م�����ص��ورة ل��ل��ع��م��الء م���ن ك���ل ال��ق��ط��اع��ات ، اإ���ص��اف��ة اإل���ى 
جميع  �صياغة  واإع���ادة  احتياجاتهم  تلبية  في  الجهوزية 

المنتجات الأف�صل خدمة لل�صركاء في النجاح.
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البرامج  بفاعلية  الثقة  متكاملين:  عاملين  على  ترتكز  الطماأنينة 
المعتمدة من جهة وكفاءة الكوادر الب�سرية المولجة بالمهمة والمرتبطة 
مبا�سرة بمركز القرار ووا�سعي ال�سيا�سات في البنك من خالل الدكتور 

بول مرق�ص م�ست�سار رئي�ص مجل�ص الدارة من جهة موازية. 
مجال  في  حازمة  واإج��راءات  �سيا�سات  على  بنك"  "فيني�سيا  يعتمد  ول 
باطالق  ي�ساهم  بل  فح�سب،  الإره��اب  وتمويل  الأم��وال  تبيي�ص  مكافحة 
المتثال.  ق�سايا  والتزام  بالمتثال  تتعلق  اأ�سمل  واج��راءات  �سيا�سات 
فقد اأ�س�ص البنك دائرة خا�سة بالإمتثال في اأيلول 2013 وو�سع نظامها 
ل ومّدها بعنا�سر ب�سرية موؤهلة وكفوءة وهو يراجع دوريًا النظام  المف�سّ

الأموال. تبيي�ص  بمكافحة  المخت�ص  المعلوماتي 
التهرب  مكافحة  والتزامه  الدولي  تعاونه  اإطار  وفي  مقابلة،  جهة  ومن   

وتطبيقاته  فاتكا  بقانون  بنك"  "فيني�سيا  يلتزم  الم�سروع،  غير  ال�سريبي 
م�سلحة  مع  الخا�ص  التعاون  بروتوكول  توقيع  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع 
يفر�سه  ما  تطبيق  على  الب�سرية  ك��وادره  وتدريب  الأميركية  ال�سرائب 

هذا القانون من التزامات على البنوك حول العالم.
الدارة  قناعة  اإطار  في  الم�سرف  اإج��راءات  "تندرج  عا�صور:  ويو�سح 
باأن التزام معايير مكافحة تبيي�ص الأموال ت�سّب في م�سلحة الم�سرف 
الن�سو�ص  تاأتي خ�سوعًا لإمالءات خارجية ول حتى من باب تطبيق  ول 
اأوًل  اأخالقي  واج��ب  هو  الأم��وال  تبيي�ص  مكافحة  واج��ب  اإن  القانونية. 
التزام  ف��اإن  ولذلك  عاتقه.  قانونيًاعلى  موجبًا  يكون  اأن  قبل  واأخ��ي��رًا 
ك�سف  اأن  ذل��ك  وم��ب��دع،  خ��اّلق  ال��ت��زام  ه��و  الأم����وال  تبيي�ص  مكافحة 
والم�سارف  التحقيق  �سلطات  بين  وثيقًا  تعاونًا  يتطّلب  تبيي�ص  جرائم 

المبنى الرئي�صي �صارع فو�ص

2003 2004

51 57
63 65

96

117

141

159

176

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012




77

2003 2004

94 111 120 159 212

432 468 488

1.6381.590
1.483

1.067

672
597535473

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012




300
366

1.322

888





غالف 

القت�صـــــــاد والأعمـــــــال - عدد خا�ص      كانون الأول / دي�سمرب  62013

مصارف 

المعنية.  الخا�سة  والموؤ�س�سات 
والبارز اأي�سًا اأن النجاح في اإحباط الجريمة يتوّقف في كثير من الأحيان 
على عوامل الحيطة والحذر واليقظة لدى القّيمين على هذه الموؤ�س�سات 
الخا�سة والعاملين فيها، اأو على قيامهم بالإبالغ عن ال�ستباه في ح�سول 
ف على  عمليات لتبيي�ص اأموال وتمويل الإرهاب، كما اأّن هذا النجاح يتوقَّ
وخ�سو�سًا  التعامل،  في  الدراية  وعلى  المعتمدة،  ة  الخا�سَّ الإج��راءات 
كل  في  م�سترطًا  بال�سرورة  لي�ص  ما  وهو  الدولية؛  المعايير  التزام  على 
والعناية  والمتابعة  الهتمام  بكل  تحظى  الأمور جميعها  وهذه  الجرائم. 
المرّكزة من الم�سرف بدءًا من مجل�ص الإدارة و�سوًل اإلى الفروع مرورًا 

المعنية. الم�سرف  بدوائر 
ال�سركاء  اأف�سل  من  هي  اللبنانية  الم�سارف  اأن  بنك"  "فيني�سيا  يوؤمن  
اأ�سناف  الأموال غير  محليا وخارجيا للموؤ�س�سات المعنية بمكافحة  كل 
النوعي  التقّدم  م�سوؤولية  عاتقها  على  تحمل  واأنها  ول�سيما  الم�سروعة، 
القطاع  بين  المثمر  التعاون  ان  المجال.  ه��ذا  في  لبنان  حققه  ال��ذي 
الخا�سة  الموؤ�س�سات  و�سائر  اللبنانية  بالم�سارف  المتمّثل  الخا�ص 
وهيئة  لبنان  بم�سرف  المتمّثلة  الر�سمية  وال�سلطات  جهة،  من  المعنية 
ُيحتذى  نموذجًا   يقّدم  وهو  لالعتزاز  مدعاة  ثانية،  جهة  من  التحقيق 
الم�ستويات  �سائر  على  والعام  الخا�ص  القطاعين  بين  العالقة  في  به 

 . القت�سادية والمالية والجتماعية 
ول بّد من التذكير باأن الم�سارف اللبنانية وفي طليعتها "فيني�سيا بنك"، 
وم�سدر  الح�سابات  فتح  على  داخلية  رقابًة  تمار�ص  ت��زال،  ول  كانت 
اأ�سوة  الح�سابات. لم نكن ننتظر  العميل وحركة هذه  اليداعات ون�ساط 
لمكافحة  والحذر  الحيطة  "اتفاقية  توقيع  اللبنانية،  الم�سارف  ب�سائر 
في  بالمخدرات"  الم�سروع  غير  الإتجار  من  الناتجة  الأم��وال  تبيي�ص 
عمليات  لمكافحة  قانون،  اإ�سدار  اأو    ،1996 العام  الم�سارف  بين  ما 
تنافي  م�سروعة  غير  عمليات  الأ�سل  في  هي  التي   - الأم���وال  تبيي�ص 
العزم  نعقد  كي   - العام  والنظام  الجتماعية  والركائز  العامة  الأخالق 
الم�سارف  كانت  بل  الم�سبوهة.  الم�سرفية  العمليات  مكافحة  على 
التبيي�ص  �سبهة  اإبعاد  اإلى  ذاتها،  تلقاء  من  زالت،  وما  تبادر  اللبنانية 
تاليًا،  الم�سرفي  القطاع  �سمعة مجمل  واإلى  اأوًل  اإليها  ت�سيء  لأنها  عنها 

قبل اأن ت�سكل هذه الآفة اإزعاجًا للدول ال�ساكية.
فكما اأن ل م�سلحة للم�سارف اللبنانية في اإدخال اأموال غير م�سروعة اإلى 
الدورة المالية، كذلك ل م�سلحة للبنان في القتراب من اقت�ساد الجريمة.

بنيوية الحوكمة ور�صة 
 وميثاق ومدونة �صلوك وتدريب

بنك"  "فيني�سيا  ال��ت��زام  ف��ي  ا�سا�سيًا  رك��ن��ًا  الر�سيدة  الحوكمة  ت�سّكل 
ال�سناعة.  في  الرائدة  العالمية  والمعايير  ال�سليم  الم�سرفي  العمل 
بنية  هيكلة  لإعادة  بور�سة  الم�سرف  با�سر  اللتزام،  هذا  من  اإنطالقًا 
ميثاق  بو�سع  الم�سرف  قام  كما  الم�سرف،  في  وممار�ساتها  الحوكمة 
المعايير الأخالقية وال�سلوك المهني الذي يهدف الى �سمان تقيد كافة 
الموظفين باأعلى معايير ال�سلوك الخالقي والمهني وتطبيقهم لالأنظمة 

والقوانين. 
على   2012 العام  في  الوا�سع  بنطاقها  الحوكمة  هيكلة  اإع��ادة  انطلقت 
م�ستوى مجل�ص الإدارة حيث تّم انتخاب اأع�ساء جدد في مجل�ص الإدارة، 
والمكافاآت  الحوكمة  لجنة  وتاأ�سي�ص  المجل�ص،  ا�ستقاللية  وتعزيز 
 . المجل�ص  م�ستوى  على  المخاطر  ولجنة  التدقيق  لجنة  هيكلة  واع��ادة 
بالميثاق  الإمتثال  لمراقبة  اآليات  بو�سع  الم�سرف  قام  المقابل،  وفي 
وبجميع القوانين والنظمة ال�سارية. كذلك، عمل الم�سرف على تطوير 
وتمويل  الم��وال  تبيي�ص  مكافحة  قانون  اأحكام  تطبيق  اج��راءات  دليل 
الرهاب بحيث يتما�سى مع احدث متطلبات ال�سلطات الرقابية المحلية 

والمبادىء والجراءات التي تطبق عالميًا في هذا المجال.
�سركة  م��ع  بالتعاقد  ����ص.م.ل.  بنك  فيني�سيا  ق��ام   ،2013 ال��ع��ام  وف��ي 
من   .)Business engineering experts( العمال  هند�سة  خبراء 
ككل.  الم�سرف  م�ستوى  على  وممار�ساتها  الحوكمة  هيكلة  اإعادة   اأجل 
ال�ست�سارات  توفير  الو�سط في  ال�سرق  رائدة في  �سركة  "B.e.e" هي  و 
المالية وال�ستراتيجية وذات خبرة وا�سعة في احكام الحوكمة الر�سيدة 

وتطبيقاتها. 
خ�سعت  التي  ال�ستراتيجية  م�سودة  و�سع  تم  التعاون،  هذا  من  اإنطالقًا 

مجل�س االإدارة
يمار�س مجل�س االإدارة دوره وي�صتمّد �صلطته من االأحكام 
وال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي ت��ن��ّظ��م ال��ع��م��ل ال��م�����ص��رف��ي ف���ي ل��ب��ن��ان 
الم�صرف  ن��ظ��ام  وم���ن  العالمية  الم�صرفية  وال��م��ع��اي��ي��ر 

االأ�صا�صي.
خالل  الم�صرف  خّطها  التي  النجاح  م�صيرة  كانت  وق��د 
ال�صنوات الما�صية، باالإ�صافة اإلى ا�صتراتيجيته الطامحة 
اإل����ى ال��ت��و���ص��ع وال��ت��ط��ور ف��ي ال��م��ج��االت ك��اف��ة ، وف���ي ظل 
دافعاً  وعالمياً،  محلياً  ال�صريعة  االقت�صادية  التغيرات 
فكانت  االإدارة،  مجل�س  بنية  في  جوهري  تغيير  الإح��داث 
خطة تو�صيع المجل�س في العام 2012 لي�صّم اأع�صاًء جدداً 
بما ين�صجم مع تبني خيار االإدارة الر�صيدة في الم�صرف 
من جهة ومع االلتزام بمعايير ال�صلطات الرقابية وخا�صة 

تعميم م�صرف لبنان الرقم 118 من جهة اأخرى. 
وال��م��ع��رف��ة في  ال��خ��ب��رة  االإدارة  م��ج��ل�����س  اأع�����ص��اء  ي��ح��وز 
التعليم  عن  ف�صاًل  التجارية،  االأعمال  الم�صارف،  مجال 

االأكاديمي العالي.
ينبثق عن مجل�س االإدارة ثالث لجان هي: لجنة التدقيق، 

لجنة االإدارة الر�صيدة والتعوي�صات ولجنة المخاطر.

ي�صم مجل�ص الدارة 
الرئي�ص والمدير العامعبد الرزاق عا�سور

يو�سف مرعي – غير تنفيذيعزيز معكرون – غير تنفيذي
د. محمد �سعيب - م�ستقلعبداهلل عا�سور – غير تنفيذي

مي�سال فرنيني - م�ستقلد. جورج نجار - م�ستقل
د. اأ�سعد خ�سي�ص - تنفيذيمح�سن نعماني – تنفيذي

الم�ص���اهم�����ون
%74مجم���وع����ة عا�ص���ور

%15مجم���وعة معك����رون

%10مجم����وع����ة مرع������ي

%0.98د. محم������د �صعي�����ب

%0.02مختلف�����ون
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النهج  ويقوم  العليا.  والإدارة  الدارة  مجل�ص  بين  م�ستفي�سة  لمناق�سات 
الجديد على م�ساركة جميع المدراء وينطوي على تقييم المبادرات وعلى 
على  الدارة  مجل�ص  النهج  ي�ساعد  كما  المواهب.  لجذب  طريق  خريطة 

الوافية. اأولويات المبادرات الإ�ستراتيجية مدعومًا بالمعلومات  تحديد 
من   "B.e.e" مع  بالتعاون  عمله  خطة  تطبيق  بنك"  "فيني�سيا  ووا�سل 
خالل تطوير المبادىء والمواثيق ذات ال�سلة بالحوكمة الر�سيدة. فقام 
بمراجعة دليل الحوكمة الر�سيدة وبمناق�سته على م�ستوى مجل�ص الدارة 
والدارة العليا. وتّوفر الن�سخة المنقحة من الدليل التي اأقّرها المجل�ص 
فيه.  الحوكمة  ممار�سات  ويحدد  الم�سرف  في  الحوكمة  لهيكل  الإطار 
اأجهزة  وم�سوؤوليات  ولجانه  الإدارة  مجل�ص  تكوين  المراجعة  تناولت 
الحوكمة الرئي�سية في الم�سرف بما في ذلك المجل�ص، ولجانه، الإدارة 
اأدرج  كما  الرقابة.  ومفو�سي  الداخلي  والتدقيق  المخاطر  واإدارة  العليا، 

الدليل تعريف لع�ساء مجل�ص الدارة الم�ستقلين.
)لجنة  المجل�ص  لجان  مواثيق  وتحديث  بمراجعة  الم�سرف  قام  كذلك، 
المراجعة  هدفت  المخاطر(.  ولجنة  التدقيق  ولجنة  والمكافاآت  الحوكمة 
ومواءمتها  المنقح  الر�سيدة  الحوكمة  دليل  مع  المواثيق  تما�سي  ل�سمان 
للمتطلبات الرقابية واأف�سل الممار�سات الدولية في مجال حوكمة ال�سركات. 
على  عر�سها  قبل  الإدارة  قبل  من  للمناق�سة  المواثيق  م�سودات  خ�سعت 
المجل�ص. كما قام الم�سرف بمراجعة ميثاق لجنة مكافحة تمويل الأموال 

للتاأكد من تطابق المبادىء والممار�سات مع المتطلبات الرقابية.
كما تّم تطوير �سيا�سة البالغ عن المخالفات و�سيا�سة ت�سارب الم�سالح 
ال�سيا�ستين  مناق�سة هاتين  تمت  ال�سلة.   الجهات ذات  مع  والمعامالت 
عليهما.  الم�سادقة  قبل  المجل�ص  م�ستوى  على  ثم  الدارة  م�ستوى  على 
ت�سمنت �سيا�سة البالغ عن المخالفات التي اعتمدها الم�سرف تعاماًل 
كانت.  نوع  اأي  من  المحتملة  اأو  الفعلية  النتهاكات  مع  وفوريًا  منا�سبًا 
تو�سيحية  قائمة  وتقدم  عليها  تنطبق  التي  الجهات  ال�سيا�سة  وتحدد 
عن  الك�سف  اآل��ي��ة  وتف�سل  المخالفات،  او  ال�سلوك  ا���س��اءة  ل��ح��الت 
وب�سمان  ب�سرية  التعامل  وتتعهد  الم�ستقل،  التحقيق  واآلية  المخالفات، 

او  المخالفات  عن  للتبليغ  نموذج  على  كذلك  ت�سمل  كما  النتقام.  عدم 
ذات  الجهات  مع  والمعامالت  الم�سالح  ت�سارب  �سيا�سة  اما  الحوادث. 
تنطوي  التي  الق�سايا  في  والإف�ساح  والنزاهة  ال�سفافية  فتعزز  ال�سلة 
تحدد  فهي  �سلة.  ذات  طرف  مع  معاملة  اأو  الم�سالح  في  ت�سارب  على 
المنا�سبة،  الإف�ساح  اآليات  وكذلك  الم�سالح  ت�سارب  لتجنب  الإجراءات 
ولتحديد اي ت�سارب فعلي او محتمل والتعامل معه ولالإف�ساح عنه في حال 

لم يتم تجنبه. 
المرجوة  القيمة  تحقيق  امكانية  لعدم  الم�سرف  اإدراك  من  اإنطالقًا 
عملي  تطبيق  مع  المطورة  المواثيق  ترافقت  اإذا  اإل  الحوكمة  هيكلة  من 
للمبادىء ومراقبة م�ستمرة لممار�سات الحوكمة، قام فيني�سيا بنك بو�سع 
خطة لتاأ�سي�ص وحدة المتثال في الم�سرف وقام بتعيين م�سوؤول عن هذه 
ن�سر  على  فعمل  ال�سفافية  معايير  بتعزيز  الم�سرف  قام  كذلك  الوحدة. 
في  عليها  ط��راأت  التي  والتطورات  لديه  الحوكمة  هيكلية  عن  معلومات 

تقريره ال�سنوي وعلى موقعه اللكتروني. 
تحّدد  التي  المخاطر  ا�ستراتيجية  تطوير  تم  المخاطر،  ادارة  جهة  من 
حوكمة  وهيكلة  المخاطر،  اإدارة  واأهداف  المخاطر،  لإدارة  العام  الإطار 
المخاطر، وموؤ�سرات قدرة الم�سرف على تحّمل المخاطر، والمنهجيات 
قام  عنها.  والب��الغ  المخاطر  وتجنب  ومراقبة  وتقييم  وقيا�ص  لتحديد 
مجل�ص الدارة بالم�سادقة على ال�ستراتيجية التي �سوف ت�سع ا�س�سًا متينة 

لدارة المخاطر في الم�سرف.
تنطوي  التي  النواحي  كافة  في  الدارة  مجل�ص  ق��درات  تعزيز  اجل  ومن 
عليها م�سوؤولياته، با�سر الم�سرف ببرنامج تدريب لع�ساء المجل�ص تقوم 
�سركة B.e.e. بتوفيره. ي�سمل البرنامج 9 دورات تتناول موا�سيع الحوكمة 
وال�ستراتيجية  والمتثال  والتدقيق  المخاطر  وادارة  والتمويل  الر�سيدة 
وتحديث  المجل�ص  اع�ساء  لمهارات  المتوا�سل  التطوير  ال��ى  وي��ه��دف 
و�سنع  الحكم  ممار�سة  في  اأ�سا�سية  تعتبر  التي  المجالت  في  معلوماتهم 
القرار. تابع اع�ساء المجل�ص دورتي تدريب في تموز وت�سرين الثاني من 

العام 2013 وهناك 7 دورات مقررة لال�سهر الت�سعة القادمة.
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