كامل ناصر مخارش
الخبرة املهنية
بدأ كامل مخارش حياته املهنية في سنة  ١٩٧٧كطالب متمرن في شركة بيكتيل Bechtel
 Corporationفي سان فرنسيسكو .وفي خالل الفترة املمتدة بني سنتي  ١٩٨٤ ١٩٨٠عمل بنجاح
وتفّوق كمهندس في شركة آرامكو .ثم انتقل منذ سنة  ١٩٨٤إلى العمل في مؤسسات مالية كبرى
Gulf
مثل سيتيكورب  Citicorpوسامبا  SAMBAومؤسسة الخليج لالستثمار )الكويت(
 Investment Corporationوستيت ستريت غلوبال أدفايزرز State Street Global Advisors
)أسس وترأس املكتب اإلقليمي ملصرف ستيت ستريت ملنطقة الشرق األوسط والبلدان اإلسالمية،
وفي هذا املجال كان يدير أصوال بلغت قيمتها مئات املاليني من الدوالرات وأصوال أخرى استئمانية
بلغت قيمتها عدة باليني من الدوالرات( .وفي عام  ،٢٠٠٠بدأ يعمل مستشارا ملصرف دويتش بنك
) Deutsche Bankسويسرا( وأصبح بعد ذلك مديرا تنفيذيا لقسم الثروة الخاصة .وكان مؤسسا
ورئيسا ملجلس إدارة ومديرا عاما ملصرف كالريدن للشرق األوسط ) Clariden Middle Eastمصرف
كالريدن مصرف سويسري خاص ،وهو فرع من مجموعة كريدي سويس .(Credit Suisse
وخالل سنوات عديدة ،عمل كامل مخارش بنجاح كمستشار في شركات كبيرة أمريكية ودولية كشركة
ريثيون  Raytheon Corporationوكيبانك  ،KeyBankوشركة أورادو أنيرجي Aurado Energy
)كندا وكازاخستان( كعضو مجلس إدارة ،وشركة هيليوس بتروليوم ) Helios Petroleumروسيا(
كعضو مجلس إدارة ،وشركة إنفايرنمنتال مانجمانت Environmental Management
 ،Corporationواملؤسسة التعليمية هاريتاج تراست ) Heritage Trust Foundationكاليفورنيا(
وشركات أخرى في ما يتعلق بإستراتيجية األعمال وتوسيعها في منطقة الشرق األوسط والبلدان
العربية واإلسالمية .و عمل على إنشاء مؤسسة مالية مشتركة مع احد أكبر املصارف العاملية .و يعمل،
من جهة أخرى ،على إنشاء مؤسسة أعمال مشتركة تشارك فيها مؤسسات ذات مستوى عاملي في
مجاالت الهندسة والبناء و إدارة املشاريع .وهو عضو في مجلس إدارة شركة ليملي لإلنشاءات و
الهندسة  .Lemley Internationalعّني مؤخرا ً كبير املستشارين لرئيس مجلس إدارة مجموعة
 STS Capitalوھﻮ ﺑﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎري دوﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰه ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ.
كامل مخارش هو أحد مؤسسي شركة موكا ) MOKAشركة مساهمة لبنانية "اوفشور"( و نائب
رئيس مجلس اإلدارة .ولدى هذه الشركة فروع أو مكاتب تابعة في بيروت ،لندن ،باريس ،برشلونا،
زوريخ ،و واشنطن .وتقوم شركة موكا بإنشاء مؤسسات أعمال دولية مشتركة في القطاعات التالية:
التمويل واإلستثمار ،الصناعات التحويلية ،النفط والغاز ،الطاقة ،الهندسة واإلنشاءات ،اإلسكان
اإلجتماعي والسريع ،التطوير العقاري ،التكنولوجيا املتطورة ،وسائط اإلعالم .وهناك أحالف
إستراتيجية واتفاقات تعاون مع العديد من الشركات العاملية الرائدة.

الخبرة الشخصية
أتم كامل مخارش ،املولود في حلب -سوريا ،دراساته االبتدائية والثانوية في سوريا ولبنان في
"مدرسة اإلخوة املريميني"  .Collège des Frères Maristesونال شهادة بكالوريوس علوم في
الهندسة من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT) Massachusetts Institute of
 (Technologyوشهادة ماجستير علوم في الهندسة من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا Stanford
 .Universityوقد شارك في عدة دورات وحلقات دراسية رفيعة املستوى مخصصة ملوضوعات
الهندسة واإلنشاءات والعمل املصرفي والتمويل واإلستثمار واإلدارة التنفيذية ،وهو يعمل لنيل شهادة
الدكتوراة في إدارة األعمال من املعهد الدولي لإلدارة International School of Management
)نيويورك وباريس(.
عمل في عدد من الدول منها السعودية والبحرين والكويت واإلمارات العربية املتحدة ولبنان وسوريا
وكذلك في عدة مدن أوروبية وأمريكية مما أتاح له أن يكّون خبرة شخصية وثقافية ومهنية فريدة
وعالقات متينة وهاّمة على الصعيدين الشخصي واملهني.
يتقن كامل مخارش العربية والفرنسية واإلنجليزية إتقانا ً تاّما ً ،كما أن لديه معرفة جيدة بالدانمركية
واإلسبانية واألملانية.
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