
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  31/8/2021  للنشر فوًرا:

 

 

 الحاكمة هوكول تعلن عن ترشيح أدرين هاريس لمنصب مديرة إدارة الخدمات المالية 
  

 المستشارة االقتصادية السابقة للرئيس أوباما ستصبح أهم جهة تنظيمية مالية في نيويورك 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن ترشيح أدرين هاريس لقيادة إدارة الخدمات المالية بوالية نيويورك بصفتها مديرتها  
أولى للرئيس أوباما، وستصبح أكبر جهة تنظيمية مالية    التالية. كانت السيدة هاريس سابًقا تشغل منصب مستشارة اقتصادية

في الوالية ُمكلفة باإلشراف على قطاعي المصارف والتأمين وامتثالهما لقوانين الوالية حيث تعمل نيويورك على إعادة بناء  
 (، بعد موافقة مجلس الشيوخ على ذلك.  COVID-19اقتصادها في أعقاب جائحة )

  
"كما ُقلت منذ اللحظة التي توليت فيها منصبي، سأجمع أقوى فريق ممكن لمساعدة نيويورك على  قالت الحاكمة هوكول:  

السعي نحو مستقبل أكثر إشراًقا، ومع أدريان هاريس بصفتها أكبر جهة تنظيمية مالية في واليتنا، ويمكن لسكان نيويورك أن  
ى مجرد حماية المستهلكين فقط، ولكن على تسعى إلى دفع عجلة االنتعاش االقتصادي  يطمئنوا إلى أن هذه اإلدارة ال ُتركز عل

"منذ عملها مع الرئيس أوباما لمساعدة األمة    العادل الذي يهدف إلى االرتقاء بجميع المواطنين، وليس فقط القّلة المتميزة."
 إلى خبرتها الواسعة في القطاع الخاص عن  ، وصواًل2007على شق طريق للمضي قدًما في أعقاب الركود العظيم في عام  

طريق المساعدة في التأكد من عمل الشركات من جميع األحجام كشركات مواطنة صالحة، ال يوجد شخص أكثر مالءمة  
للمساعدة في قيادة اقتصاد هذه الوالية إلى األمام، وأنا، على سبيل المثال، ال أطيق انتظاًرا للتعاون أدرين لتحقيق نتائج  

 حقيقية لشعب هذه الوالية العظيمة."  
  

سنعمل مًعا تحت قيادتها   "أشعر بالفخر ويشرفني العمل مع الحاكمة هوكول لخدمة شعب نيويورك.قالت أدرين هاريس:  
 سكان نيويورك ال يستحقون أقل من ذلك. أنا أتطلع إلى بدء العمل." لضمان وجود نظام مالي قوي وعادل، واقتصاد عادل.  

  
في مدينة نيويورك ُممثلًة   Sullivan and Cromwell LLPبدأت السيدة هاريس مسيرتها المهنية كمحامية مشاركة في 

قبولها منصًبا في وزارة  لعدد من الشركات األمريكية وغير األمريكية في مختلف أشكال التقاضي والمسائل التنظيمية، قبل 
الخزانة األمريكية في عهد الرئيس أوباما. أثناء عملها في وزارة الخزانة، عملت السيدة هاريس بصفتها كبيرة المستشارين  
لكل من نائبة الوزير باإلنابة ووكيلة وزارة المالية المحلية ماري ميلر، ونائبة الوزير سارة بلوم راسكين. بصفتها مستشارة  

رّكزت السيدة هاريس على عدد من مجاالت قضايا السياسة المالية التي كانت وال تزال مهمة لتقدم االقتصاد الوطني.   أولى،
تنوَّع هذا العمل بين المساعدة في إطالق جهود اإلصالح المالي الوطنية إليجاد طرق للنهوض بالتكنولوجيا المالية، وتحديد  

عالقة بين االستثمار األجنبي واألمن الوطني، والعمل على تعزيز االستخبارات  الحلول ألزمة قروض الطالب، وتحليل ال
 والصحة المالية في المجتمعات في جميع أنحاء الدولة.  

  
بعد الوقت الذي قضته في وزارة الخزانة، انضمت السيدة هاريس إلى البيت األبيض، حيث تم تعيينها في منصب مساعدة  

ادية، كجزء من المجلس االقتصادي الوطني. في هذا المنصب، أدارت السيدة هاريس محفظة  خاصة للرئيس للسياسة االقتص
فرانك، مع االستمرار في -الخدمات المالية، والتي تضمنت تطوير وتنفيذ استراتيجيات لإلصالح المالي وتنفيذ قانون دود

 األمن السيبراني وأولويات إصالح تمويل اإلسكان.  تعزيز مبادرات التكنولوجيا المالية وحماية المستهلك للجمهور األمريكي و
  

، واصلت السيدة هاريس العمل بصفتها مستشارة عامة وكبيرة مسؤولي  2017منذ مغادرتها البيت األبيض في يناير  
(، التي توفر خدمات التأمين على  DOMA. )اآلن  ،States Title Incاألعمال، وحالًيا بصفتها مستشارة في شركة  

والتسوية في عدد من الواليات في جميع أنحاء األمة. تعمل السيدة هاريس حالًيا في منصب أستاذة ومديرة مشاركة    الملكية



 

 

للكلية في مركز كلية جيرالد ر. فورد للسياسة العامة للشؤون المالية والقانون والسياسة بجامعة ميتشيغان، كما أنها مستشارة  
واشنطن حيث تقدم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن عمليات الدمج  أولى في مجموعة برونسويك في العاصمة  

 واالستحواذ، واالتصاالت مع أصحاب المصلحة واإلدارة، والتحوط للمستقبل، واستخبارات السياسات.  
  

ارة أوباما، ال  "هذا التعيين في غاية القوة. تتمتع أدرين هاريس بخبرة هائلة مع إدقالت عضوة الكونغرس كارولين مالوني:  
 سيما فيما يتعلق بحماية المستهلك. أتطلع إلى العمل مع السيدة هاريس بصفتي عضوة في لجنة الخدمات المالية."  

  
"أدرين هاريس موظفة عامة متفانية وخبيرة سياسية بارعة وخيار ممتاز لقيادة إدارة الخدمات  قال عضو الكونغرس حكيم جيفريز: 

 المالية. ُأثني على الحاكمة هوكول على هذا التعيين، وأتطلع إلى العمل مًعا لحماية المستهلكين وتعزيز النمو االقتصادي."  
  

"مع مجموعة ال  ( ديفيد جي كلوني:  Black Economic Allianceقال المدير التنفيذي للتحالف االقتصادي األسود )
مثيل لها من الخبرة المثيرة لإلعجاب على أعلى مستويات الحكومة والشركات، ُتعد أدرين هاريس خياًرا رائًعا لقيادة إدارة  

جيدة من    (. إنها ليست غريبة على العمل الجاد من أجل الناس، وسيحظى سكان نيويورك بخدمةDFSالخدمات المالية )
 إلى آفاق جديدة."   DFSخالل هذا التعيين. اتخذت الحاكمة هوكول قراًرا ذكًيا حين وضعت ثقتها في أدرين لالرتقاء بـ 

  
لشبكة   "باإلضافة إلى خبرتها في جينيفر تيشر:  Financial Health Networkقالت الرئيسة والمدير التنفيذية 

الحكومة والقانون والخدمات المالية، تجلب أدرين التزاًما عميًقا بالصحة المالية للمستهلكين ورفاهيتهم، مما يجعلها مؤهلة  
 . أتشوق لرؤية ما ستنجزه هي والحاكمة هوكول مًعا."  DFSبشكل فريد للعمل في منصب مديرة  

  
جتاون بدرجة البكالوريوس في اآلداب، وحصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في  تخرجت السيدة هاريس في جامعة جور

 القانون في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا وماجستير في إدارة األعمال في جامعة نيويورك.  
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