
 

معايير حوآمة يتعاضدان معًا لرفع  بالجامعة األمريكية في بيروت -خزوميرامي َموآرسي  "هحوآم"معهد 
  االقليمية الشرآات

  
ة ورش العمل واألبحاث الخاصة بحوآمة الشرآاتلسلسغطي مذآرة تفاهم ُت  

وم آل من    : 2012يوليو  31بيروت، لبنان،  د  أعلن الي مخزومي عن   الشرآات وآرسي رامي     "هحوآم "معه
ة الشرآات     "هحوآم"الواسعة لكل من معهد  العملية بينهما لالستفادة من الخبراتشراآة إطالق  في مجال حوآم

ي  الو ة لكرس رات األآاديمي ي  خب ي مخزوم ك رام ي    وذل رآات ف ة الش دة لحوآم ات الجي وير الممارس دعم تط ل
  .المنطقة

  
ع مُ  ستتعاون الجهتان، هذه ذآرة التفاهمألحكام ُم وفقًاو وعي  لرف ة  ستوى ال ة الشرآات   والمعرف ذا وفي   بحوآم ، ل

ة تحت اسم     دوات   "هذا الصدد سُتطلق الجهتان سلسلة لقاءات وندوات وورش عمل ُتعنى بالحوآم لة ن د  سلس معه
دها    رؤساء مجالس االدارة وستكون أول ندوة باسم ُمنتدى ، "ورامي َمخزومي "هحوآم" يتم عق  31في   والتي س

ود األبحاث في    على  أيضًاآما سيعمل هذا التعاون . في بيروت 2012أآتوبر  ة الشرآات   َمجال  دعم جه حوآم
ة    تدراسات الحاال  التي ستسلط الضوء على  وشمال أفريقيا في منطقة الشرق األوسط . وقصص النجاح اإلقليمي

  ."هحوآم"آما سيشمل هذا التعاون برنامج تدريب ُيقدمه ويدعمه َمعهد 
  

رامي مخزومي في     الرائع جدًا أن نبدأ في أن نشهد ثمار وإنجازات آرسي  إنه لمن " قائًال خزوميق فؤاد َموعّل
ة على جعلنا تاليوم  "هحوآم"الشراآة مع معهد إن . حوآمة الشرآات ر من أي وقت مضى، ب      ،ثق أن المسار  أآث

امج حتى اآلن،    سلكهالذي  ذلك الخطط   البرن ن  الَموآ ة وضوعة للس ا  ستحقق األهداف التي     ،وات المقبل و إليه  نرن
دفع ت و اساس حجر  بل لتشكل  شرآات المنطقة،  في الحوآمة السليمةالتشجيع على ممارسة مجرد والتي تتجاوز 

و  ادنح ة  اسس اعتم ائالت حوآم ة للع رآات المملوآ ب  الش ط التعاق ج   وخط ق نه ة وخل ى الحوآم ائم عل ي  ق ف
  ".ةاألعمال التجاري ممارسات

  
دآتور  ال ال عيديوق د ناصر الس ذي لمعه دير التنفي ذه الشراآة إن " ":هحوآم"، الم ر  لهي تطوره ة ُمثم لحوآم

د       الالريادة وبين  تجمع نظرًا ألنها الشرآات في المنطقة ا معه ي يمتلكه رة في المجال الت ه    "هحوآم "خب في جعبت
ا رامي مخزومي  التي يمتاز بها آرسياألآاديمية  وآذلك الدقة ة      ب صالخ ة األميرآي ة الشرآات في الجامع حوآم
روت ي بي ع  " وأضاف" ف ة م رة العملي ج الخب ةالبحوث إن دم ة  العلمي ًاالمطبق ع  جنب ب م ى جن م الإل ع الفه واس

وة       ا مارساتعميق للتحديات التي تواجه الُمالو اط الق ة هي نق ة  لجيدة لحوآمة الشرآات في المنطق ذه   المهم في ه
   ".الشراآة

 
د  الشراآة بين إن " الدآتور صفي الدينوقال  ة "معه ة في     –رامي مخزومي   آرسي  و "حوآم ة األميرآي الجامع
ا   تاستكمال اإلنجازات والمبادرات الجارية التي  تأتي في سياق  بيروت روت    ضطلع به ة في بي ة األمريكي  الجامع

د  إفي المنطقة  لرفع مستوى بحوث وممارسات حوآمة الشرآاتعلى وجه الخصوص  OSBو . لى مستوى جدي
ي ونظرا  ة ف ى ممارسات الحوآم ا عل ة، الطالعهم ان عن آثب لالمنطق ذه الضمان سيعمل الطرف شراآة أن ه

ين ستؤسس ل ربط جسر مت ين األبحاث ي ةحول قضايا الضرورية ب ة الشرق األوسط ونشر  الحوآم ي منطق ف
ذين   ك ال وث ألولئ ائج البح ات ونت ؤولون  أفضل الممارس يكونون مس ن الس ي   ع تويات ف ع المس ى جمي ذ عل تنفي

 .حوآمة الشرآاتروادا في مجال  ابطريقة تسلحهم بالمعرفة ليصبحوالشرآة 
  

ز المُ لرامي مخزومي   جدير بالذآر أنه تم تخصيص آرسي  ة شرآات    ساءلة وممارسات  تعزي دة حوآم في   الجي
هدف إلى تسليط  ي تالحاالالبحوث ودراسات ويمتلك هذا الكرسي جدول أعمال لتطوير . تشغيلالدارة وأعمال اإل
دروس    على الضوء تفادة  واستخالص ال ع مجاالت         المس ة في جمي ة  من ممارسات الشرآات في المنطق الحوآم
الخاص،  في مؤسسات القطاعين العام و الحوآمةتعزيز ممارسات ف جدول األعمال هذا من بين أهداو. الرئيسية

ى اال  هموبالتالي تحسين فرص حصول   ات  عل ال ئتمان ى    ، ورأس الم درتهم عل ز ق اءة    وتعزي رارات والكف اذ الق اتخ
ة األطر التنظيمية المتعلقة  أيضًاآما يستهدف البرنامج . التشغيلية فافة        بالحوآم من أجل دعم أسواق مفتوحة وش

  .ة تستند إلى القواعد وقابلة للتطبيقعادلنظم حوآمة ستثمارات، وآذلك قادرة على جذب اإل



 

  

 رامي مخزومي عن آرسي

بحوآمة  ان آرسي رامي مخزومي هو آرسي في آلية عليان الدارة االعمال في الجامعة االميرآية في بيروت تم وهبه وتمويله من قبل آل مخزومي ويختص
والممارسة الخاصة  العلمى رفع هدف الكرسي الوي. وعملياتها الشرآات إدارةتعزيز المساءلة والممارسات الرشيدة للحوآمة في ويكرَّس الكرسي ل. الشرآات

للمارسات الرشيدة  ملموسةتجارب والبحوث ذات الصلة، ، والخاصة بحوآمة الشرآات المعرفة إلى اعلى المستويات من خالل نشر بالحوآمة في المنطقة
 .للحوآمةوالسيئة 

  معهد حوآمة

المنظمة والمعاهد والممارسين العاملين في مجال  مؤسسة عالمية مستقلة تعمل آحلقة وصل بين الهيئات معهد حوآمة الشرآات، 
يهدف معهد حوآمة إلى تشجيع قطاع . الحوآمة من أجل إنشاء وتطوير نظم حوآمة مزدهرة على الصعيد المحلي وتتكامل عالميًا

وير وتطبيق تعزيز إصالح قطاع حوآمة الشرآات ومساعدة دول المنطقة في تطالشرآات إلعادة صياغة ممارسات حوآمة سليمة، و
ومن خالل تعزيز القيم األساسية المتمثلة في الشفافية والعدالة . استراتيجية حوآمة مستدامة تتوافق مع المتطلبات واألهداف المحلية

وتطوير والثقة والمسؤولية، يعمل معهد حوآمة على جوانب سياسية وعملية من شأنها إصالح قطاع حوآمة الشرآات في المنطقة، 
 . األسواق وتحفيز النمو واالستثمار في أرجاء المنطقة


