
نبيل اسعد فواز 

 معلومات شخصية    

1956 شباط 24- مكان و محل الوالدة             تبنين 

لبنانية  و  فرنسية  الجنسية 

الحالة االجتماعية                متاهل من كارمن شليطا 

اربعة اوالد 

انكليزي , فرنسي, اللغات                           عربي

المنهج الدراسي   

فرع اقتصاد , دراسات جامعية  1976-1978

1جامعة باريس 

فرع اقتصاد , باكالوريا فرنسي 1972-1976

لبنان,بيروت, مدرسة انترناسيونل كولدج

دراسات  ابتدائية 1960- 1971

مدرسة الليسى الفرنسي  

المنهج المهني 

مدير عام شركة سوكوديل هولدينغ  1977

, (سوريا)سوكوديل ش م م , سونوديس ش م م , سوكوديل ش م م 

ستبتشر ش م ل  كو كرييت ش م ل,  (العراق)ٍ   

Socodile S.a.r.l , Sonodis S.a.r.l , ٍ Socodile S.a.r.l,  (Syrie)

Stepture S.a.l,( Irak ) Co-Create S.a.l 

شركة متخصصة باستراد و توزيع  منتجات عالية الجودة  في مجاالت  سوكوديل ش م م 

اكسسورات االزياء و ادوات الكتابة  , التجميل 

:  Puigعطورات  شركة 

 Carolina Herrera, Paco Rabanne, Prada, Nina Ricci

 : Bogartعطورات ومنتجات عناية شركة 

 Ted Lapidus,Lee Cooper, Chevignon, Naf-Naf,

Jeanne Piaubert, Stendhal

                                    Chopard  عطورات شركةCoty 

                         Lanvin  : Inter parfumsعطورات مجموعة 

Cross و Watermanاقالم 

 Doré-Doréجوارب 

Lanvin , Cerruti, إYves St Laurentربطات العنق و اكسسوارات  

شركة متخصصة باستراد و توزيع  منتجات عالية الجودة  في مجاالت  سونوديس ش م م 

Christian Diorالتجميل و العطور  

ستبتشر ش م ل  LVMHشركة متخصصة باستراد و توزيع في العراق لعطورات مجموعة 

Christian Dior, Fendi, Givenchy 

Puigو عطورات مجموعة 

Carolina Herrera,Paco Rabanne, Prada, Nina Ricci 

سوكوديل ش م ل  LVMHشركة متخصصة باستراد و توزيع في سوريا  لعطورات مجموعة 



Christian Dior, Fendi

  Bogartو عطورات مجموعة 

Ted Lapidus, Chevignon, Bogart…

شركة االتصاالت و االعالنات  كو كرييت ش م ل 

شارع , متاجر و مكاتب في شارع فرنسا , شقق, شريكة في مشاريع عقارية  شركة بريماتر

شارع فيغان في منطقة سوليدير التجارية , افينيو دو بارك  ايموبيليه 

رئيس بلدية تبنين  2010

رئيس اتحاد بلديات القلعة 

عضو في جمعية رؤساء البلديات اللبنانية والمكتب التقني للبلديات اللبنانية 

BTVL

نائب رئيس رابطة مستوردين و موزعين العطور في لبنان  1996

Meref 2008عضو مؤسس قي  

حركة المؤسسات و الممثليات االقتصادية لفرنسا في لبنان 

Bader  2007عضو مؤسس في  

جمعية لمساعدة الشاب  اللبناني صاحب  المشاريع لالنخراط في حياته  

المهنية 

CGLU 2013عضو في المجلس العالمي 

منظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة 

اوسمة استحقاق 

وسام االستحقاق الوطني   1998نيسان 

برتبة فارس 

وسام جوقة الشرف برتبة فارس  2014ايلول 



    
 

    
  




