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FNB  يوقع اعالن المستثمرين لالدارة الحكيمة والنزاهة 

 من مساهميناالنمر : نلتزم الشفافية ومعايير الحوكمة بدعم 

 9102 تشرين أول 92بيروت : 

بات الحوكمة واالدارة الرشيدة، عبر عزز "فرست ناشونال بنك" التزامه االستراتيجي بمتطل

 IGI (Investors for Governanceكيمة والنزاهة دارة الحتوقيع اعالن المستثمرين لأل

and Integrity) ومعايير متشددة في حماية حقوق عمالء  يقضي باعتماد سياسات، والذي

ليمة والتعامل ومساهميه، وخصوصا لجهة التركيز على الشفافية والتوظيفات الس المصرف

 المخاطر المالية . المهني والمحترف للحد من

   شركة، الذي قامت باعداده  IGI أو والنزاهة الحكيمة لإلدارة مستثمرينال إعالن يشكلو 

Capital Concept . منصة جامعة للمستثمرين واصحاب الحقوق لدى المؤسسات المالية ،

يلبي طلبهم المشروع باالطمئنان على حقوقهم يحاكي هواجسهم في بيئة متقلبة ووهو 

لتزامها أقصى حدود الشفافية والتجرد في ادارة ومعامالتهم لدى المؤسسات المالية عبر ا

 أألموال .

االلتزام  بمقتضيات الحوكمة ان  رامي النمروأكد رئيس مجلس االدارة والمدير العام السيد  

 . ويتم تطوير هذا الخيار باستمرار يشكل خيارا استراتيجيا لدى ادارة " فرست ناشونال بنك "

، فضال والرقابية النقدية عاميم الصادرة عن مكونات السلطاتلتمن خالل المواكبة الجدية لكل ا

 عن مدونات السلوك الداخلية والتدريب المنهجي لكل فئات الموظفين .

الذين يمحضون االدارة كامل أضاف : ليس سرا أن هذه االلتزامات تحتل أولوية لدى مساهمينا 

، ثمرين استراتجيين اقليميا ودولياوخضعت تكرار الختبارات وتدقيق شامل من قبل مست ،ثقتهم

بحيث كانت أحد الحوافز المهمة ، ويوروميناوفي مقدمهم بنك االستثمار أألوروربي وصندوق 

 هم لالنضمام الى قاعدة مساهمينا المتنوعة .ل

، يمنحنا هذا الخيار حصانة طقتناوقال النمر : في وقت ترتفع فيه كل أنواع المخاطر في من

ا ستتحول الحقا الى شرط الزم النسياب التعامالت المصرفية والمالية في مهنية نعتقد انه

وائل في المنطقة التي تعتمد األالدولية . ونحن فخورون بأن مصرفنا من المحلية و أألسواق



 

وتطور منظومة متكاملة لالدارة الرشيدة والنزاهة في ادارة الحقوق واالستثمارات . وهذه قيمة 

  المؤسسات المالية الدولية .عاون مع شبكة البنوك المراسلة ولتمضافة أيضا لتطوير ا

ان :  Capital Concept  شركة إدارة مجلس رئيس ،عكاوي ياسر السيدمن جهته قال 

يين و معايير االدارة الرشيدة يمثل ضمانة للمستثمرين الحالالتزام المؤسسات المالية ب

من استثمار آصرفي و ترويج لبنان كمقصد ، كما يساهم في تطوير القطاع المالمستقبليين

  .  للجهات الدولية

 


