
                        
 

 

 

 

 اهم مكافحي الجرائم الماليةاألميركية تستضيف 

 

 كاتب صحفي -جاد أبو الحسن 

 

استضافت كلية سليمان العليان إلدارة االعمال في ، «كرسي رامي مخزومي في حوكمة الشركات»ضمن سلسلة محاضرات 

ضمن  التوالي،السنة الرابعة على ففي  .ومكافحة الجرائم المالية الجامعة األميركية في بيروت، أحد اهم رموز حوكمة الشركات

 ،السيدة مي مخزومي مخزومي،المهندس فؤاد وبحضور جزء من رؤية الراحل رامي مخزومي لسياسة حوكمة الشركات

من  محمد بعاصيري، عددد.  األميركية، نائب حاكم مصرف لبنانالرئيس التنفيذي للعمليات في الجامعة  دياب الوزير حسان

 Chip، شارك "لين الماليين في البنوك اللبنانية المحليةالتنفيذيين ونخبة من المحل   البنوك، المدراءرؤساء مجالس إدارة 

Poncy "  مكافحة الجرائم المالية ومدى حجم الخسائر التي تكبدتها الحكومات.  أهمية   الحضور 

 

طوير ألهم حمالت ت " الى المشاركة فيما تتطورPoncy" ُدعي المتحدة،صابت الواليات أيلول المأساوية التي أ 11احداث  بعد

نزاهة  ورئيس شبكة" مؤسس Chip Poncy" .في مراحل الحقة والعالم اجمع ميركا الالتينيةمكافحة الجرائم المالية في أ

قاد لجنة تدخل المالية، واتيجية لمكافحة الجرائم مدير مكتب السياسات االستركان قد شغل منصب االعمال المالية الذي 

 شرعية بكافة اشكالها. الغير تحدد وتكافح المعامالت المالية وساهم في خلق سياسات  ،التحركات المالية األميركية



عاصم صفي "وكيل كلية إدارة األعمال والمشرف بالوكالة على كرسي رامي مخزومي لحوكمة الشركات د.  كان قد أشارو

 القطاع المصرفي العالمي يواجه العديد من التحديات عبر التقي د بهذه الشرع. في حينف ضعها.التي تم وأهمية الخطط " إلى الدين

 مستقبلية لتفادي مثل هذه المخاطر. بنظرة  يتمت ع القطاع المصرفي  العديد من األنظمة ما زالت في طور النشوء، أن  

 

لتعزيز في كلية عليان إلدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت  ه تم تخصيص كرسي رامي مخزوميأن   الجدير بالذكر

تعزيز ممارسات الحوكمة في . ويهدف الكرسي إلى شركات الجيدة في أعمال اإلدارة والتشغيلالالُمساءلة وممارسات حوكمة 

 ،القرارات والكفاءة التشغيلية مؤسسات القطاعين العام والخاص، تحسين فرص حصولهم على االئتمانات ورأس المال، واتخاذ

ويساهم الكرسي بنشر أفضل الممارسات  .بحوث وممارسات حوكمة الشركات في المنطقة إلى مستوى جديد واالرتقاء بمستوى

ونتائج البحوث ألولئك الذين سيكونون مسؤولون عن التنفيذ على جميع المستويات في الشركة بطريقة تسلحهم بالمعرفة 

 في مجال حوكمة الشركات. ليصبحوا روادا  

 

معع  سلسلة تواصلبخلق  فينيسا، ساهمتبرعاية بنك  مغلقة،ت عن جلسة اعلوممب اوتلوك،صفي الدين صحيفة  د. عاصم وخص  

توضعيح وجهعات نظعر ل ،ركعن االقتصعاد اللبنعاني والعذي يععد   ،المتمثعل بالعديعد معن المعدراء التنفيعذيين ،القطاع المصرفي اللبناني

ذين أبعدوا والمعدراء المحليعين ال عالقطعاع المصعرفي  األخعذ بعاراء القرار الدولي في القطاع المصرفي. وقعد حعرص علعىأصحاب 

  اهتماما  واضحا  في مكافحة الجرائم المالية.

 

القطعاع ر التي يواجههعا تكلم بمطلق الشفافي ة عن المخاط المتواصلة.محاضرات السلسلة  خاللمن  ا  مطلق ا  تعاون "Poncyابرز "

مشاركة الخبراء الماليين المحليين ما يدور في أروقة القرار أبدى استعدادا  واضحا  له المصرفي وآليات تخطي المصاعب. كما أن  

  مريكية. ك الفدرالي األمريكي والخزينة األالدولي المتمثل بالبن



طعال  فريعدة معن نوعهعا، إ في مداخلعة  ي بيروت على الجامعة األمريكية ف ،نائب حاكم مصرف لبنان ،ى د. محمد بعاصيريتمن  و

"كيفية مواجهة الجرائم المالية". وكان قد شدد على مدى ضخامة وحاجعة الجيعل وهي هم المواد لالقتصاد العالمي الحالي إحدى أ

  وج مراحل مكافحة الجرائم المالية.عد الكتساب مثل هذه الخبرات، في أالصا

 

 


