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 األميرآية تطلق آرسي رامي فؤاد مخزومي في حوآمة الشرآات
  

احتفلت الجامعة األميرآية في بيروت بإطالق آرسي رامي فؤاد مخزومي في حوآمة الشرآات بعد 
ي قاعة حبيب تشرين األول ، وذلك خالل ندوة عقدتها آلية العليان إلدارة األعمال، ف 31ظهر االثنين 

  .المعماري في الكلية
  

وقد تبّرع فؤاد مخزومي وزوجته مي نعماني، بإنشاء الكرسي الذي يحمل اسم ابنهما رامي، تخليدًا 
عامًا في نيسان الماضي، وُعرف في عالم األعمال  33وقد توفي رامي عن عمر يناهز . لذآراه

  .بإعطائه األولوية لألخالقيات، مثل المساءلة والحوآمة
  

من األميرآية وتتمّتع بعضوية مدى الحياة في  1975وتقول الوالدة مي نعماني التي تخّرجت في العام 
نادي الرئيس فيها، وهي عضو في مجلس إدارته، أن رامي آان يحمل رؤية واستراتيجية مستقبلية لبناء 

  .عالم أفضل وأآثر آفاءة
  

وأسس  1988عة األميرآية في بيروت منذ العام أما والد رامي، فؤاد مخزومي، فهو مانح نشيط للجام
المؤسسة األلفية المستقبلية في الواليات المتحدة، ومؤسسة  :ين لألعمال الخيرية واإلنسانيةمؤسست

وهو رئيس مجلس . ويؤمن فؤاد مخزومي إيمانًا راسخًا بالتعليم المجاني للجميع. مخزومي في لبنان
لمجموعة المستقبل لصناعة األنابيب، وهي تكتل من شرآات تابعة اإلدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي 
  .متخصصة في جميع أنحاء العالم

  
ومثل والده، آان رامي مخزومي يؤمن بقوة بالعدالة والمساواة، وبإعادة تأهيل الشباب اللبناني على 

في شرآات  ولعب دورًا رئيسيًا في تطوير ممارسات الحوآمة. الصعيد الوطني، والمدني، والمهني
وليستمر ميراثه، قرر والداه أن يهبا آرسيًا أآاديميًا للجامعة األميرآية في بيروت يحمل اسمه، . عائلته

نظرًا لعلمائها الكثر الذين يعتبرون من المساهمين الرئيسيين في مجال حوآمة    وقد اختارا األميرآية
. حوآمة الشرآات في الشرق األوسطواألميرآية هي المؤسسة الرائدة في وضع برنامج ل. الشرآات

إن حوآمة "، قال عميد آلية عليان الدآتور جورج نجار2005ولدى إطالق هذا البرنامح في العام 
  ".الشرآات هي قلب قيادة األعمال

  
ومع أن الحوآمة ال تزال مفهومًا جديدًا نسبيًا في الشرق األوسط، فقد بدأت السلطات تفرضها في 
الشرآات العامة الكبيرة في بلدان مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، 

  .وقطر



ليان إلدارة األعمال ويوضح البروفسور عاصم صفي الدين، مدير برنامج حوآمة الشرآات في آلية ع
في المنطقة، وتحديدًا في ظل األزمة المالية، تواجه الشرآات حاجة ملحة : "وأستاذ التمويل فيها

وتبرز حوآمة الشرآات باعتبارها رآيزة أساسية في . الستعادة ثقة المستثمرين، والمساهمين، والدائنين
  ".إعادة بناء الثقة

  
ناك اهتمام متجدد بممارسات الشرآات الحديثة منذ العام على الصعيد العالمي، آان ه: "ويضيف
ونظرًا لتصاعد ضغوط السوق اإلقليمية والدولية، من المتوقع أن تجلب السنوات المقبلة زيادة . 2001

  ".في الشرآات الراغبة في أن تكون ممارساتها وآلياتها من األقرب إلى أفضل الممارسات
  
  
  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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