
 ةـــذاتي ـرةـسيـ
          ------------- 

 ريمون وديع عوده
 (لبنان)، فً صٌدا 2391تشرٌن الثانً  6موالٌد 

 لبنانً الجنسٌة
 
 

 الوضع العائلي
 

، وهو خّرٌج جامعة أكسفورد وحامل شهادة فً تارٌخ بيار :أب لثالثة أوالد
وسمة، منها القرون الوسطى، مدٌر فنً فً أوبرا أمستردام، حامل عّدة أ

الفرنسً فً تشرٌن " جوقة الشرف"ووسام  وسام األمٌر برنار الهولندي
، خّرٌجة علوم مصرفٌة فً بارٌس ونائبة مدٌر عام وشيرين .1002الثانً 

 ”Ecole Normale Supérieure“، حامل شهادة دكتوراه فً الفلسفة من وبول. بنك عوده سرادار فرنسا
عة بارٌس، وصاحب العدٌد من المؤلفات والمقاالت الفلسفٌة، وحامل فً بارٌس، أستاذ محاضر فً جام

 .للفنون واآلدابوسام االستحقاق الفرنسً 
 

 

 الوضع المهني
 

بعد احتراف المهنة المصرفٌة، تعاون رٌمون عوده مع والده ودٌع وأخوٌه جورج وجان لتطوٌر 
لّى هندسة تحدٌث نشاطات البنك الذي فتو. 2361عام  ش م لبنك عوده  المؤّسسة العائلٌة التً أصبحت

 مؤّسسات شهٌرة مثل أّول مصرف تجاري فً لبنان، وذلك بالتعاون مع 2361بات عام 
Nomura Securities Co., Renault (Sofexi), Hambros Bank, Caisse Centrale des Banques 

Populaires و Mitsui Bank،  اللبنانٌة لصالح مصدرٌن كما شرع فً إطالق إصدارات دولٌة باللٌرة
 .دولٌٌن مثل بنك االستثمار األوروبً وشركة رٌنو

 

وبعدما استفاد من تدرٌب مكّثف لدى عدد من المصارف الدولٌة الكبرى، أصبح رٌمون عوده  خبٌراً فً 
 - ش م لًً رئٌس مجلس إدارة  بنك عوده  وهو حالٌا. توسٌع نشاطات البنك فً لبنان   والخارج

ـ مجموعة عوده سرادار هً  المؤّسسة األّم التً . ل.م.بنك عوده ش(. لبنان)ه سرادار مجموعة عود
لقد أشرف رٌمون عوده على . تملك ثالثة مصارف تابعة فً لبنان وسبعة مصارف تابعة فً الخارج

ّسع سٌاسة التوّسع الخارجً للبنك خالل السبعٌنٌات من القرن الماضً ومؤّخراً فً سٌاق إستراتٌجٌة التو
كما فً جنٌف من ( 2393) ش موفً عهده، تّم التمركز فً بارٌس من خالل بنك عوده فرنسا . اإلقلٌمً

، ومن ثّم مؤخراً فً األردن من خالل شبكة فروعه فً األردن (2391) ش م( سوٌسرا)خالل بنك عوده 
ش م عوده  وفً مصر من خالل بنك( 1001) ش م م، وفً سورٌة من خالل بنك عوده سورٌة (1001)

ٌّة من خالل (1006)، والسودان من خالل البنك األهلً السودانً (1006) م ٌّة السعود ، والمملكة العرب
وفً  (1009) ش م م، فً قطر من خالل بنك عوده (1006" )عوده العربٌة السعودٌة"شركة االستثمار 

لراهن على مزٌد من عوده فً الوقت اوٌشرف رٌمون (. 2010) ش م مموناكو من خالل بنك عوده 
ٌّة واعدة  . التوّسع اإلقلٌمً للبنك باّتجاه أسواق إقلٌم

 



وبلغ مجموع موجوداته فً نهاٌة العام . لقد نما بنك عوده مع الوقت لٌصبح أكبر مصرف فً لبنان
 ،ملٌار دوالر 40ة إلى ته وخارج المٌزانٌّ مٌركً فٌما ٌصل مجموع مٌزانٌّ أملٌار دوالر  29 ،1003

كما . ةة وفق أهم معاٌٌر التصنٌف الدولٌّ ة عربٌّ مجموعة مصرفٌّ  10ف اآلن ضمن أكبر نّ وهو ٌص
ً نشاطاته حرص البنك على توسٌع وتنوٌع أعماله بحٌث اًتخذ صفة المصرف الشامل الذي تغطّ 

لعب  وقد . ة بالتجزئةة والمنتجات المصرفٌّ ة الخاصّ ة والخدمات المصرفٌّ ة واالستثمارٌّ المجاالت التجارٌّ 
ة وشبكتً فروع اً فً تعزٌز القطاع المصرفً اللبنانً بتملًكه ثالثة مصارف لبنانٌّ دوراً ناشطاً وحٌوٌّ 

الى شركة استثمار  ضافةً ، إسودانًوآخر  مصرية ومصرف لمصرفٌن لبناَنٌٌن وشركة تأمٌن لبنانٌّ 
ٌّة       .ومصارفها الشقٌقة فً أوروباإقلٌم

  
ٌّة مصارف لبنان عام انتخب رٌمون عوده رئٌساً ل ووزٌراً لشؤون المهّجرٌن فً تّموز  2339جمع

 :وهو، إلى جانب مناصبه األخرى. 1002
فً مركز الرعاٌة الدائمة منذ العام ( أمٌن المال)عضو مؤّسس وعضو عامل فً الهٌئة اإلدارٌة  -     

2339. 
ٌّدة الجمهور  - منذ العام ( Collège Notre Dame de Jamhour)عضو مجلس إدارة مدرسة س

2339. 

ٌّة  - ٌّة األمٌرك منذ العام ( Lebanese American University)عضو مجلس إدارة الجامعة اللبنان
2331. 

  2336المؤسسة الوطنٌة للتراث منذ أٌلول عضو مجلس ادارة  -

 .1000منذ العام ( International College)عضو مجلس إدارة مدرسة اإلنترناشونال كولدج  -

 .1000الذي ترأسه ملكة األردن، منذ العام " The 206 A Bone Trust"س فً عضو مؤسّ  -

 .1000فً لبنان، منذ العام  األطفال سرطانألمراض مركز سانت جود عضو مؤّسس فً  -

التً تكّرس أنشطتها لتعزٌز التراث الوطنً وإعادة ( Audi Foundation)مؤّسس مؤّسسة عوده  -
ٌّة فً  .1000لبنان، منذ العام  إحٌاء وتروٌج المهن الحرف

ية    (Injaz Lebanon)عضو مجلس ادارة  - توع نى ب ع ية ت كوم ير ح سة غ س مؤ

عمل ى مجاالت ال شىء ال نا يل ال ج   1009منذ العام  ال

ٌّة منذ العام عضو مجلس  -  .1002إدارة جامعة الحرٌري الكند

 
 

 سة عودهمؤس  
 

ٌّة فً لبنان، ال  1000أنشأ رٌمون عوده هذه المؤّسسة عام  بهدف دعم وتشجٌع وإحٌاء الصناعات الحرف
ٌّما فً مدٌنة صٌدا، عاصمة الجنوب ٌّة للمدٌنة . س وتعمل هذه المؤّسسة على إعادة تأهٌل المواقع التارٌخ

 . والحفاظ على تراثها الثقافً واالجتماعً
 

 :لتتمحور مهام مؤّسسة عوده حو
 

قة بالحفاظ على ٌة وثقافٌة من خالل الدراسات والمؤتمرات والمعارض المتعلّ قامة نشاطات فنّ إ -
 .ً الثقافٌة واالجتماعٌة والحرفٌةتراث المدٌنة القدٌمة من النواح

األسواق فً موازاة ورشات إعادة التأهٌل التً تقوم بها عادة تأهٌل الشوارع وإالمساهمة فً  -
 .ة بتحدٌث مدٌنة صٌدامؤّسسات أخرى ملتزم

المشاركة فً جهود القطاعٌن العام والخاّص الرامٌة إلى إنشاء متحف اقلٌمً وموقع أثري متاح  -
 .للجمهور فً سبٌل تشجٌع السٌاحة فً المدٌنة



  

 

 ةاألنشطة الحر  

 
إلى  لقد أّدى اهتمام رٌمون عوده بالفّن وتشجٌعه للفنانٌن إلى تحوٌل مصارف المجموعة التً ٌرأسها 

تحوي مجموعة مهّمة من التحف العائدة إلى القرن السابع ( سوٌسرا)فاإلدارة العاّمة لبنك عوده . متاحف
إحدى جواهر إعادة إعمار ( بنك عوده بالزا)كما ٌعتبر المقّر الرئٌسً لبنك عوده فً بٌروت . عشر

ٌّما وأّنه من إنجاز فرٌق من أحسن المهندسٌن المعمارٌٌن ا للبنانٌٌن واألوروبٌٌن، وهو وسط بٌروت، س
ٌّة من أفضل أعمال الرّسامٌن اللبنانٌٌن والفرنسٌٌن، فمن أهّم الرسامٌن الذٌن  ٌضّم مجموعة منّوعة وغن

ٌّون : تعرض أعمالهم فً البالزا وغاستون ( Edward Vuillard)وإدوار فوٌار ( Jacques Villon)جاك ف
وبرنار ( François Rouan)وفرانسوا روان ( Raoul Dufy)وراوول دوفً ( Gaston Chaissac)شٌساك 

( Martin Barré)ومارتان باري ( Jean-Pierre Pincemin)وجان بٌار بانسمان ( Bernard Buffet)بوفً 
ٌّة التً أعمال توهً  ( (Marwan Bashiومروان باشً حظى باهتمام وإعجاب الوفود المحلٌّة واألجنب

 Jean)لجان دوبوفً " Tour Dentellière"المبنى على منحوتة  ٌحتوي مدخل. تزور البنك بانتظام

Dubuffet) ًٌّن قاعات االجتماعات منحوتات ألالن كٌرٌل وبرنار فونً ( Alain Kirili)، كما تز
(Bernard Venet.) 

 

ٌّة الحٌاة هً من اهتمامات رٌمون عوده الذي ٌكّرس قسماً كبٌراً من وقته  إّن المحافظة على البٌئة ونوع
وبصفته . لرفع مستوى رفاهٌة المواطنٌن اللبنانٌٌن والمحافظة على اإلرث التارٌخً لبلده وثقافته الوطنٌة

ٌّة أصدقاء المتحف الوطنً "أمٌن المال فً مجلس إدارة   The Friends of the“" )متحف بٌروت –جمع

National Museum Association – The Beirut Museum”)باً للعمل على ترمٌمه، فقد بذل جهداً دؤو .
التً ترأسها ( ”National Heritage Foundation“" )مؤّسسة التراث الوطنً"كما أّنه عضو وأمٌن عام 

ٌّدة منى الٌاس هراوي ٌّة األولى السابقة، الس وهو حرص على  ترمٌم  منزل آل عوده القدٌم فً . اللبنان
ٌّاً بحٌث أصبح   ".ابونمتحف الص"صٌدا وتحوٌله معلماً تراث

 
ٌّاً بتموٌل منح  إّن تعاطف رٌمون عوده مع المحرومٌن دفعه إلى المناداة بتكافؤ الفرص، وتجسٌد ذلك عمل

ٌّة فً حوالى  ٌّة سنو فهو ٌدعم بصورة دائمة . جامعة، استناداً إلى معاٌٌر الكفاءة واالستحقاق 10تعلٌم
 :المؤّسسات التالٌة

 
 .UNICEF منظمة الٌونٌسٌف -

 .Foyer de la Providence, Social Salvadorian Centerً ادور االجتماعمركز سان سلف -

وهو مؤّسسة متخّصصة فً معالجة األمراض  Chronic Care Center مركز الرعاٌة الدائمة -
 .المزمنة عند األوالد، كالثالسٌمٌا والسّكري

 .UNDP Programme نمائًإلحدة امم المتّ ألبرنامج ا -

 .طفالألطان امراض سرألمركز سان جود  -

 .المتخّصصة فً تزٌٌن واجهات مبانً بٌروت Help Lebanon  سة هلب لٌبانونمؤسّ  -

ٌّة فرسان مالطا -  .لبنان -جمع

 
 

 

 

 



 
 تقديريةأوسمة 

 
 :حائز على األوسمة التالٌة

 
 .2392، (من قداسة البابا)وسام القدٌس غرٌغوار  -

 .2391وسام األرز اللبنانً من رتبة فارس،  -

 .2320فرسان مالطا من رتبة فارس، وسام جمعٌة  -

 .2332وسام األرز اللبنانً من رتبة ضابط،  -

 .1002وسام االستحقاق المدنً اإلسبانً،  -

 .1009وسام جوقة الشرف الفرنسً من رتبة فارس،  -

 .1001مدٌنة لندن،  –وسام الحّرٌة  -

 .1006جائزة الضٌافة السنوٌة،  -

 .1006الخدمات المالٌة فً الشرق األوسط،  جائزة ٌورومانً للمساهمة البارزة فً تطوٌر -

 .1009 ، الجامعة اللبنانٌة األمٌركٌة،نسانٌةإلاآلداب ادكتوراه فخرٌة فً  -

 ) 2006  جمعٌة فرسان مالطا)وسام الصلٌب من رتبة ضابط اكبر  -

مٌدالٌة القّدٌس دانٌال أمٌر موسكو، من غبطة بطرٌرك موسكو وعموم روسٌا ألكسً الثانً،  -
1009.  

 1003( جمعٌة فرسان مالطا) Pro Merito Melitensiوسام الصلٌب الكبٌر  -

 1022كانون األول 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة

 


