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 العملیة الخبرة

  األسواق المالیةھیئة 

 2014 نیسانمنذ        واإلعالم واالتصاالتاألبحاث مدیر 

خ���ص  فیم���االعم���ل الحثی���ث م���ع أعض���اء مجل���س ھیئ���ة األس���واق برئاس���ة ح���اكم مص���رف لبن���ان وبتوجی���ھ شخص���ي من���ھ لتطبی���ق رؤی���ة الھیئ���ة  •
 تفعیل عملھا وارساء مفاھیم أنظمتھا لدى الجمھور

العملی����ات  ق المالی����ة م����ن خ����الل قی����ادة وتط����ویر فری����ق محت����رف وإدارةاس����وف����ي ھیئ����ة األاألبح����اث واالتص����االت واإلع����الم ة یری����دمتط����ویر  •
 واألنشطة الیومیة ووضع الخطط المستقبلیة

عن���د الخ���وض ف���ي مس���ؤول ع���ن تط���ویر ونش���ر الب���رامج التعلیمی���ة والم���واد اإلعالمی���ة الت���ي تھ���دف إل���ى تثقی���ف المس���تثمرین ح���ول حق���وقھم  •
 األعمال الخاصة باألسواق المالیة

وتنمی���ة أس���واق رأس الم���ال، وحمای���ة المس���تثمرین م���ن  اإلقلیمی���ة،وإج���راء البح���وث والدراس���ات المنتظم���ة عل���ى األخب���ار االقتص���ادیة المحلی���ة  •
 على أسواق رأس المال في لبناناألنظمة الحالیة جدیدة أو في تقییم تأثیر  أنظمةأجل دعم مجلس ھیئة السوق المالیة في إصدار 

 الھیئةلمجلس إدارة التحدیات للتغلب على تقدیم التوصیات المفروضة على تطویر أسواق رأس المال و والقیودالتحدیات تحدید  •
 ، حوافز من شأنھا أن تشجع تطویر أسواق رأس المالھمالمالیة، بناًء لطلب األسواقاقتراح على مجلس ھیئة  •
 تأثیر المنتجات الجدیدة على أسواق رأس المال المحلیة تقییم •
 الداخلیة للھیئة ستخدامھا في إصدار التقاریرال حركة األسواقواإلحصاءات حول جمع البیانات االقتصادیة على العمل  •
 المالیةألسواق كممثل لھیئة االمحلیة واألجنبیة المؤتمرات االقتصادیة والمالیة عدد من في محاضر  •

 لبنان  مصرف

 2014 – 2010 آب          أنظمة الدفعمدیریة       رئیس قسم اإلشراف ،نائب رئیس مصلحة

 لدى مصرف لبنانإطالق نظام المدفوعات الوطني مساھم أساسي في فریق عمل  •
الحك��ومي ال���ذي نظ��ام ال���دفع و التجزئ��ةونظ��ام دف���ع  RTGSاآلنی���ة عض��و ف��ي الفری���ق المس��ؤول ع��ن إع���داد وإط��الق نظ���ام التس��ویة اإلجمالی��ة  •

 ، مما یؤدي إلى سیاسة حكیمة إلدارة مخاطر المالیةوالمالیة أنھ تعزیز أدوات السیاسة النقدیةمن ش
-BDL( اآلنی�����ةال�����ذي یحك�����م قواع�����د وإج�����راءات نظ�����ام التس�����ویة اإلجمالی�����ة  2012 حزی�����ران 27ت�����اریخ  127مؤل�����ف التعم�����یم األساس�����ي  •

RTGS( 
 BDL-RTGS إطالق مالیة في مشروع ةومؤسس مصرف 70منسق ألكثر من  •
 World Bank PSDومجموع���ة البن���ك ال���دولي  IFCو  SWIFT International Consultantsالمس���ؤول ع���ن التنس���یق م���ع  •

Group في الجھود المبذولة لتطویر نظام المدفوعات الوطني 
 باحث ومحاضر في قسم أنظمة الدفع •

 

 



 لندن، المملكة المتحدة -(مصرف استثماري)  Barclays Capital باركلیز كابیتال

 2009آب               األسواق الناشئة المسؤول عن بحاث فریق األ

 حسب البلد والمقترض بدیون دول مجلس التعاون الخلیجي عن جدول ملخص مسؤول عن إعداد  •
 دول مجلس التعاون الخلیجيوأداء السیاسات المالیة لحكومات البیانات المالیة  على حثاب •
 آنذاك عن األداء االقتصادي في اإلمارات ومصر في خضم األزمة المالیةالبحثیة  اتمؤلف مشارك في العدید من المنشور •

 لبنان  مصرف

 2010 آب - 2004            یةاألصول المالیة والعقارمدیریة                     مصلحةنائب رئیس 

  العالمياالقتصاد  وضعن ع Open Market Committeeیرفع للمجلس المركزي والـ مسؤول عن إعداد تقریر  •
 االستثماراتجودة تحدید المستثمرة في األسواق الخارجیة، بما في ذلك مصرف لبنان الخاصة ائد على أموال والعولمخاطر ا مسؤول عن تحلیل •

ً  تھاوطبیع  وتقییمھا دوریا
 

 التحصیل األكادیمي

 ) SciencesLondon School of Economics and Politicalوالعل��وم السیاس��یة (لن��دن لالقتص��اد جامع��ة 
 لندن، المملكة المتحدة

 Merit(                   2008 - 2009(بتفوق  مة،كوالحوماجستیر اإلدارة العامة 
 محمد بن راشد آل مكتومحاصل على منحة جدارة من مؤسسة 

 
  2005 - 2002        ، لبنانالجامعة األمریكیة في بیروت

        والدراسات المالیة إدارة األعمال إجازة في
 الشركات وتحلیل المخاطرتمویل دراسة متعمقة في 

 
   SABIS(         2001(مدرسة الشویفات الدولیة 

          بكالوریا لبنانیة، قسم علوم الحیاة

 
  األسواق المالیة اختصاص في شھادات

 2017 كانون األول             IOSCO -PIFS  Harvard /كلیة الحقوق بجامعة ھارفارد 

 في العالملمسؤولي الھیئات الرقابیة  الدولیةشھادة البرنامج 
المالیة في العالم ومعترف بھا ینضوي تحتھا كافة الھیئات الرقابیة وھي الھیئة الدولیة التي  المالیة،صادرة عن كلیة الحقوق بجامعة ھارفارد والمنظمة الدولیة لھیئات األوراق 

 .العالمیة المالیةلألسواق  دولي كمرجع

  2019 نیسان          ) C.E.S(ھیئة األوراق المالیة والبورصة األمریكیة 

 ق األوراق المالیةاسوأالمعھد السنوي التاسع والعشرون لمجلس األوراق المالیة والبورصة لتنمیة وتطویر 



 
 متخصصةمالیة  صادرة عن ورش عملشھادات 

 تموز                          ألمانیا  -فرانكفورت  ، European Central Bankاألوروبيالبنك المركزي  •
2012 

 الدفع والتسویة أنظمة الحلقة الدراسیة الثانیة عشرة للبنك المركزي األوروبي حول
 

 نیسان          University of Beijing and Ministry of Trade and Commerceارة التجارة الصینیة وجامعة بكین وز •
2010 

 حول اإلدارة العامة في الدول اآلسیویةورشة عمل  
 

 حزیران           اسطنبول ، تركیا  -، إدارة المخاطر المالیة المصرف المركزي التركي •
2010 

 ندوة عالیة التعرض للمخاطر المرتبطة بالعملیات التجاریة على مستوى البنوك التجاریة واالستثماریة -إدارة المخاطر في القطاع المصرفي 
 

 ، مركز التدریب والتطویر لبنان مصرف •
o  2013 كانون الثاني(الحوافز والتحدیات  - 3بازل( 
o  2012 تموز(على المؤسسات المالیة الدولیة واإلقلیمیة  3التحدیث التنظیمي بازل( 
o 2012 حزیران(الفرنسي بالتعاون مع مصرف لبنان  المصرف المركزي –البنوك المركزیة  دور تطور( 
o  2011 تموز(النظام األوروبي للبنوك المركزیة( 
o  2007/2013(إدارة االستثمار المالي والتحلیل المالي( 
o  آذار(دراس���ات متقدم���ة ف���ي اإلحص���اء والتنب���ؤ وتحلی���ل النم���اذج  -ورش���ة عم���ل ح���ول أس���الیب تحلی���ل البیان���ات اإلحص���ائیة والتنب���ؤ بھ���ا 

2008( 
o  بن����ك االس����تثمار األوروب����ي ح���ول ق����وانین اإلق����راض البیئ����ي ومب����ادرات م����ع متوس����طیة ورش����ة عم���ل -األورو" الق����روض البیئی����ة"ن���دوة

 )2007 تشرین الثاني(متوسطیة -التنمیة األورو

 

 واالجتماعيالعمل التطوعي 

                 رئیسالمستشار رابطة أصدقاء كمال جنبالط، ضو مجلس إدارة ع •
                       لإلقتصاد والعلوم السیاسیةجامعة لندن خریجي مؤسس ورئیس جمعیة  •
 WAAUBخریجي الجامعة األمریكیة في جمیع أنحاء العالم عضو مجلس  •
 ي برلمانأمین عام ومؤسس ھیئة المجتمع المدني للتنسیق ال •

o  أفض������لھ������دفھا ت������أمین المنظم������ات غی������ر الحكومی������ة تأسس������ت بالتع������اون م������ع البرلم������ان اللبن������اني، تمث������ل  ض������اغطةمجموع������ة 
 تمع المدني من أجل تشریعات فعالةالبرلمان والمجأعضاء بین العالقات والتواصل 

  مواطن آمنمستشار الرئیس وعضو المجلس االستشاري في جمعیة  •
o  وضع إطار فعال لصنع السیاسات في لبنانل عملتجمعیة . 
o  وزیراونائبا  20یتكون المجلس االستشاري من شخصیات لبنانیة بارزة بما في ذلك أكثر من 

 174القانون  لتطبیقالحملة الوطنیة المدنیة عضو  •



 المھارات والقدرات

 )االبتدائیة(والفرنسیة ) االبتدائیة(العربیة واإلنجلیزیة ؛ البرتغالیة : اللغات •
 بلومبرج المالي، ونظام Reuter's Financial Programو   ،Dealogicو  المالیة، Haverقاعدة بیانات : تكنولوجیا المعلومات •

Bloomberg 
 .Visual Basic، المعرفة األساسیة للبرمجة Microsoft Officeمایكروسوفت أوفیس  •

 

 الھوایات
 الریاضة ، یةالمجالت الدولیة المالیة واالقتصاد منھاالقراءات االقتصادیة والسیاسیة،  •

 

 المراجع

 عند الطلب موجودة •

 

 

 

 


