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  الملحق
  

  السيرة الذاتية للسيد فريد ف. لّحود
  
  

  دارةعضويته في مجالس اإل
  

  :يةالحالالعضوية 
ذات (مؤسســة ســتثمار لال رادارســبنــك عــودة  عضــو مجلــس إدارةمنصــب  ٢٠١٢منــذ عــام يشــغل   -

، وعضـــو فـــي لجنـــة مراجعـــة عـــودةبنـــك لهـــو شـــركة مصـــرفية اســـتثمارية تابعـــة و ) محـــدودة مســـؤولية
  حسابات بنك سرادار

مؤسســـة ماليـــة  و، وهـــلالســـتثمار ســـراداردار دارة إرئـــيس مجلـــس منصـــب  ٢٠٠٥منـــذ عـــام يشـــغل   -
  بنك عودة.خالصة الملكية ل

  
  :ةالسابقالعضوية 

وهـي ، )محدودة مسؤوليةذات (مؤسسة  ليا للتأمينشركة مجلـس إدارة في عضو : ٢٠١٢-٢٠٠٠  -
  عودة شركة تابعة لبنكإحدى شركات التأمين اللبنانية الرائدة، و 

ائــدة ر لبنانيــة شــركة  وهــي، لالتصــاالت كــوم العالميــةشــركة  مجلــس إدارةفــي : عضــو ٢٠١١-٢٠٠١  -
  في مجال االتصاالت

أول قطــب وهــو ، المحــدودة المســؤوليةذي  بيريتيــكمركــز  مجلــس إدارةفــي : عضــو ٢٠١١-٢٠٠١  -
  التأمين والشركات الصناعية)شركات الجامعات والمصارف و بالتشارك مع كبرى تكنولوجي لبناني (

 ةيالمســــــؤولذات  )Pierrekandمؤسســــــة بييركانــــــد (لوحيــــــد المــــــدير الرئيس و الــــــ: ٢٠١١-١٩٩٩  -
  كندا، مونتريـالُأنِشئت في  بنك عودةل تابعةائتمانية شركة عبارة عن ، وهي المحدودة

ذي ) Banque de L’Habitat( بنــك الموئــل: ممثــل بنــك عــودة فــي مجلــس إدارة ٢٠٠٨-٢٠٠٥  -
  .متخصصلبناني ، وهو بنك المحدودة المسؤولية

  
  الخبرة:

  
  بيروت، لبنانسرادار، مجموعة عوده  -ذو المسؤولية المحدودة  بنك عودةهذا اليوم: إلى  ١٩٩١من 

  
  أمناء الشركاتمجموعة  هذا اليوم:إلى  ٢٠٠٦من 

لتصـــريف شـــؤون عـــالي الجـــودة إطـــار مســـؤول عـــن وضـــع كبيـــر المـــوظفين المعنيـــين بتصـــريف الشـــؤون اإلداريـــة ال
، وفيمـا يلـي أمـام مجلـس اإلدارة مسـؤولوهـو  .اإلطـار المـذكور وصـيانته، وتنفيـذ لبنك والمجموعةالتابعة لالشركات 

  من بين أمور أخرى:المهام الموكلة إليه، 
تصـريف شـؤون إطـار بالمشورة بشأن جميع المسائل المتعلقة ٕاسداء ه و التابعة ل لجانالدعم المجلس و   -

  الشركات
  هاتبادلو ة مجموععة للالتابالشركات تصريف شؤون إطار حفظ ما يلزم من وثائق عن   -
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والتنظيميــــة الطارئــــة علــــى تصــــريف الشــــؤون  التشــــريعيةالتطــــورات ميــــع المواظبــــة علــــى اســــتعراض ج  -
  البنكتعامالت ر على قد تؤث التيالمؤسسية 

التنظيميـة و  المسائل القانونية بالمشورة الالزمة فيما يتعلق بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمان تزويد   -
فـي أسـواق البورصـة األسـهم شروط طرح المؤسسية، بما في ذلك قانون الشركات و تصريف الشؤون و 

  (لندن وبيروت)
  المساهمينبين عالقات تنظيم ال  -
  تصريف الشؤون كما ينبغي إطار ضمان تنفيذ  -
  الشركات التابعةالمؤسسية ألمانات موارد الاإلشراف على   -
لقــة بمـــا ُيطـــرح فـــي أســـواق البورصــة مـــن أســـهم مختلـــف البلـــدان تلـــك المتعالتنظيميـــة و الشـــروط رصــد   -

  .المساهمة في البنك
  

  الصناعة/ والدورات والحلقات الدراسيةالمعنية بشؤون األفرقة العاملة 
يشـــارك فـــي عضـــوية إلقليميـــة وأن ُطلـــب إليـــه مـــرارًا أن يلقـــي كلمـــة علـــى مســـامع حضـــور الفعاليـــات ا  -

تصـــريف الشـــؤون المؤسســـية والمعنـــي لمنتـــدى العـــالمي لالمشـــروع التـــابع ل، وال ســـيما "األفرقـــة العاملـــة
فـي تأسيسـه اشـترك المانحين للعديد من منبر عبارة عن المنتدى هو هذا لألزمات المالية" (بالتصدي 

تصـــريف الشـــؤون التابعـــة )، ولجنـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي البنـــك الـــدولي ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة
  من الهيئات لبنان، وغيرهالرابطة البنوك في 

  العاملة في لبنانتصريف الشؤون المؤسسية في البنوك في صياغة قانون كبير مساهم   -
لتصـــريف رائـــدة خصوصـــا منهـــا دورة ، و الحلقـــات الدراســـيةو ، والـــدوراتفعاليـــات، حضـــر العديـــد مـــن ال  -

جــــالس إدارات فعاليــــة م زيــــادةالواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة ("بجامعــــة هارفــــارد، الشــــؤون ُأِقيمــــت فــــي 
ركـز علـى ي يذهارفـارد لألعمـال، الـتصـريف الشـؤون فـي كليـة الشركات"، والبرنامج الرئيسي لسلسـلة 

  .ات مجلس اإلدارة)في قاعالمطبقة العمليات واالستراتيجيات 
  

  شعبة تنسيق التمويل: رئيس ٢٠٠٦-٢٠٠٤
وأنشـطتها فيمـا يتصــل باألسـهم الخاصـة. وتـولى إنشـاء وتنظــيم سـرادار عـودة مجموعــة تنسـيق تمويـل المسـؤول عـن 
 األوراق الماليـــةتلـــك الخاصـــة بـــو مختلطـــة، الاألســـهم ، و يةرأســـمالالبنـــك الأدوات البـــرامج الخاصـــة بـــ، و بـــرامج الـــديون

  .ة وٕادارة شؤونهااألسهم الخاصالمدعومة بأصول، كما عني بإنشاء حافظة البنك من 
  

  لبنانمؤسسة االستثمار المحدودة المسؤولية بالستثمار المصرفي في شعبة ا: نائب رئيس ٢٠٠٤-٢٠٠٢
التــي تزاولهــا هــذه المؤسســة اللبنانيــة تنظــيم شــؤون التمويــل الــدخل الثابــت و األنشــطة المتصــلة بالمســؤول عــن وضــع 

ونجـح إجـراءات العمـل وتنفيـذها تـولى وضـع  المحـدود المسـؤولية. لبنك عودهوالتابعة  الرائدة لالستثمارات المصرفية
ومنهــا المشــروع المقــرر تنفيــذه فــي لبنــان بشــأن تحويــل مــا ُيؤخــذ ألول مــرة ، جديــدةواســتثمارات منتجــات فــي تــرويج 

  .لشراء السيارات من قروض إلى أوراق مالية
  

  تمويل الشركاتشعبة : رئيس ٢٠٠٢-١٩٩٧
القـروض هـا تنسـيق بمـا فيحلـة التسـويق عمـالء الشـركات، األنشطة الرئيسية وتلك التي يزاولها قبل مر المسؤول عن 

تلـــك مقدمـــة للشـــركات و القـــروض الاألوروبيـــة. وتـــولى إقامـــة وٕادارة حافظـــة ســـندات المتصـــلة بالوالقضـــايا  جمعـــةالم
  .المجمعة
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  : كبير موظفي االئتمان١٩٩٧-١٩٩٣
تـولى  .وسـداد الـديونتمويـل بتنسـيق الالمتعلقـة  الشركاتزبائن ومعالجة تعامالت  الخاصةئتمانات المسؤول عن اال

وضــع كتيبـــات البنـــك الخاصـــة بالسياســـات ســـاهم فـــي والحافظـــات وأعــّد تقـــارير عنهـــا. و القـــروض تقيــيم أداء فـــرادى 
المـــالي، ونفـــذ هـــذه  التحـــوطعمليـــات مويـــل و تالاتفاقـــات االئتمانيـــة وٕاجراءاتهـــا. وتفـــاوض مـــع مؤسســـات دوليـــة علـــى 

 عالميـــة والســـندات األوروبيـــةاليـــداع اإلهادات ســـؤول عـــن إصـــدار شـــالمالعامـــل  الفريـــقعضـــو فـــي وهـــو  .االتفاقـــات
  .الخاصة بالبنك

  
  : عضو في أمانة التخطيط والتنمية١٩٩٣-١٩٩١

البحــث والتطــوير، وتحليــل البيئــة االقتصــادية والماليــة والتنظيميــة، مــن بــين المهــام الموكلــة إليــه االضــطالع بأنشــطة 
  لبنك.ا المعلومات في اتكنولوجيحل جديد بخصوص مل المسؤول عن تنفيذ افريق العالوالتعاون مع 

  
) العامـة ذات المسـؤولية المحـدودة، Gerrard and National plcناشـيونال (جيـرارد و شـركة : ١٩٩١-١٩٩٠
  يرلندا الشماليةإ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و لندن، 

سوق لندن لـألوراق الماليـة الدوليـة التابع لهذه الدار الرائدة المعنية بالخصوم. تداول في عضو في مكتب المراجحة 
الصــادرة عــن فقـا للمبــادئ التوجيهيـة و األســهم وأجــرى تقييمـًا لالحتياجــات مـن  فائـدة.ســندات فرعيـة بأســعار ال اآلجلـة
  لترا.جبنك إن

  
  بيروت، لبنان،  .M.A.Nمن مؤسسةهندسة شهادة  :١٩٨٩-١٩٨٨

  تنفيذها.رصد ساعد في إدارة المشاريع و  .حاسوببمساعدة ال لخرسانيةهياكل الوضع تصاميم ل مهندس مدني.
  
  تعليمال
  

  : جامعة مدينة لندن، المملكة المتحدة١٩٩٠-١٩٨٩
  تكنولوجيا المعلومات إدارةفي ميدان  ماجستير في إدارة األعمال

  
  لبنان : الجامعة األميركية في بيروت، بيروت،١٩٨٨-١٩٨٤

  بكالوريوس في الهندسة، التخصص: الهندسة المدنية.
  

  ) باريس، فرنساESTP(الخاصة لألشغال العامة : المدرسة ١٩٨٤-١٩٨٢
  نبيروت، بيروت، لبنافي لمهندسين عداد االمدرسة العليا إل

المتعلقـــة دراســـات ال() SPEالمتخصصـــة ( والرياضـــيات) SUPالعليـــا (رياضـــيات حاصـــل علـــى شـــهادة فـــي دراســـة ال
  هندسة).تحضيرًا لنيل شهادة ال الرياضياتب
  

  باريس، فرنسابفرساي  ةكاديميأ: ١٩٨٢
 " (الفرع العلمي).Cالفرنسية "شهادة البكالوريوس 

  
=     =     =  


