
                                                                              

   

 انظٛزح انذارٛخ

 يُبف انصبئغ

 

 

 يُبف رضب إٚة /              االطى  

 غ انصبئ/            انهمت   

 1/  االٔالد   -يزشٔج  / انحبنخ االخزًبػٛخ 

 /كهٛخ االدارح ٔااللزصبد –احصبء ثكهٕرٕٚٚض /           انشٓبدِ  

  79/88اندبيؼّ انًظزُصزّٚ نؼبو                        

  الزصبد٘ خجٛز/   انذرخّ انٕظٛفّٛ 

 

  87981800970/       رلى انًٕثبٚم 

  manafr2012@gmail.com/ االًٚٛم انشخصٙ 

 

 خجٛز فٙ انًدبالد انزبنٛخ  / انخجزح انؼًهّٛ

 :االطزثًبر  

 ٔنغبٚخ اٌٜ  0880ٔخجٛز رطًٙ نجٕرصخ انؼزاق يُذ ػبو , خجٛز فٙ ادارح انًحبفع االطزثًبرّٚ  .1

 يُذ رأطٛظّ  1990يظبْى رئٛظٙ فٙ ثُبء آنٛبد انؼًم فٙ طٕق ثغذاد نالٔراق انًبنّٛ .         0

ًبد رذأل االطٓى ٔاٚضب اػذاد رؼهًٛبد ػًم انٕططبء فٙ شبركذ ضًٍ ندُخ فٙ اػذاد رؼهٛ.        0
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 (رُظٛى اػًبل رذأل االطٓى ٔانٛبد ػًم انجٕرصخ)  Brokersانظٕق 

شغهذ يُصت يذٚز اطزثًبر فٙ دثٙ ثبنؼًم يغ شزكخ رٔطبر نالطزشبراد انًبنٛخ ٔدراطبد .        9

 (االطزثًبر ٔرمٛٛى انشزكبد ) 1999اندذٖٔ 

يُصت يذٚز اطزثًبر فٙ شزكخ االيٍٛ نالطزثًبر انًبنٙ فٙ ثغذاد ٔلًذ ثبدارح انًحبفع شغهذ .        5

 (االطزثًبر ٔرمٛٛى انشزكبد ) 0880نغبٚخ  0888االطزثًبرّٚ 

ٔنغبٚخ َٓبٚخ انؼبو  1998يُذ انؼبو ( يظبًْخ يخزهطّ)يذٚز االطٓى نهشزكّ انؼزالٛخ الَزبج انجذٔر .        6

 ٙ انظٕق ٔيًثم نهشزكبد انشراػّٛ فٙ يدهض ئدارح انظٕق ٔيًثم نهشزكّ ف 1998

 

 

 : رًُٛخ انًحبفظبد 

 

ايز دٕٚاَٙ يٍ رئٛض ) رئٛض ندُخ نهٕلٕف ػهٗ اطجبة رهكإ رُفٛذ انًشبرٚغ فٙ انًحبفظبد  .0

لذيذ دراطخ انٗ يكزت رئٛض انٕسراء ػٍ اطجبة رهكإ رُفٛذ انًشبرٚغ فٙ انًحبفظبد ٔاٚضب ( انٕسراء 

ػٍ كٛفٛخ رًُٛخ انًحبفظبد ٔخهك يٕاردْب انًبنّٛ يٍ انًٕارد انذارٛخ انًزبحّ دٌٔ االػزًبد ػهٗ  لذيذ دراطخ

 يٕاسَبد انذٔنّ 

 :انظٛبطبد انؼبيّ  .0

  0818لًذ ثزبطٛض ٔادارح يهف انظٛبطبد انؼبيّ فٙ االيبَخ انؼبيخ نًدهض انٕسراء يُذ ربطٛظّ فٙ انؼبو 

انجزَبيح انزشغٛهٙ نهظٛبطبد ٔٔضؼذ انٛبد ػًم انظٛبطبد ٔدرثذ ٔاَزبج ,   0819ٔنغبٚخ انشٓز انظبدص 

ٔلًذ , انٕساراد ٔاطظذ افكبر ٔيفبْٛى اَزبج انظٛبطبد فٙ انؼزاق ٔكٛفّٛ ثُبئٓب ػهٗ انًظزٕٖ انًإطظبرٙ 

ٔلذيذ انٗ يدهض انٕسراء أل  رمزٚز يٍ َٕػّ فٙ انؼزاق ػٍ طٛبطبد , ثجُبء اخُذح انزخطٛظ انظززارٛدٙ 

 .   0810اد نؼبو انٕسار

 

 االصالذ االدار٘ ٔانزًٛٛشانًإطظبرٙ ٔادارح انزغٛٛز    .9

  0816ٔنغبٚخ  0811ػضٕ انهدُّ انؼهٛب انزُفٛذّٚ نالصالذ االدار٘ فٙ انؼزاق  يُذ انؼبو  

 

 االدارح انًبنٛخ ٔرطٕٚز انًٕاسَبد  .5

  0816ٔنغبٚخ  0811ذ ػبو يُ, ٔػضٕ انهدُّ انؼهٛب الصالذ االدارِ انًبنّٛ ٔرغٛٛز ًَظ انًٕاسَّ  

 

 رطٕٚز انمطبع انخبص .6

  0816ٔنغبٚخ   0810ػضٕ ندُّ رحذٚذ احزٛبخبد انظٕق ٔرًُّٛ انمطبع انخبص  يُذ ػبو 

 

كًًثم ناليبَّ انؼبيّ ,   0817 – 0810يشبرن رئٛظٙ فٙ يُبلشبد خطخ انزًُّٛ انٕطُّٛ نالػٕاو  .7

 نًدهض انٕسراء

 .انفمز  ػضٕ فٙ انهدُّ انؼهٛب نهزخفٛف يٍ  .8

 ػضٕ فٙ ندُّ االْذاف االًَبئّٛ نالنفّٛ انثبنثّ  .9

 0810,  0810,  0811ػضٕ ندُّ طززارٛدّٛ انًٕاسَّ انؼبيّ نهذٔنّ نالػٕاو  .18

ٔنغبٚخ االَزٓبء يٍ ئػذاد انظززارٛدٛخ فٙ  0810ػضٕ ندُخ طززارٛدٛخ األيٍ انٕطُٙ نهفززح يٍ .      16

 االلزصبد٘ فٙ انظززارٛدّٛ ٔكُذ يظإل ػٍ أػذاد انًهف  0815ػبو 



 

 

   /انًُبصت.      17

  0886يُذ ػبو ( يظزشبر ثبيز ٔسار٘ ٔنى ٚفؼم ) يظزشبر الزصبد٘ نٕسٚز انذٔنّ نشإٌٔ انًحبفظبد _    

  0818ٔنغبٚخ       

االيبَّ انؼبيّ يظزشبر االيٍٛ انؼبو نًدهٙ انٕسراء نهظٛبطبد انؼبيخ  ٔرئٛض فزٚك انظٛبطبد انؼبيّ فٙ _         

ٔنغبٚخ يُزصف انؼبو  – 0818يُذ ػبو ( يظزشبر ثبيز دٕٚاَٙ يٍ لجم االيٍٛ انؼبو نًدهض انٕسراء ) نًدهض انٕسراء 

0819 

 يظإٔل ػٍ ئدارح يهف اإلصالحبد انحكٕيّٛ ٔيزبثؼزٓب فٙ االيبَّ انؼبيّ نًدهض انٕسراء  _         

 بع انخبص فٙ االيبَّ انؼبيّ نًدهض انٕسراء يظإٔل ػٍ ئدارح يهف رُشٛظ انمط_         

 يظإٔل ػٍ ئدارح يهف حشيخ اإلصالحبد نغزض انشزاكخ يغ انمطبع انخبصٕرحمٛك ثٛئخ ػًم أفضم _

 

 

 

 / انذراطبد .    18

 
 رحهٛم نهًٕاسَبد انؼزالٛخ -

 رًُٛخ الزصبدٚبد انًحبفظبد -

 رؤٖ الزصبدٚخ نزُشٛظ االلزصبد انؼزالٙ  -

 انؼزاق اصالذ انًصبرف فٙ  -

 َمذ نٕالغ انمطبع انخبص انؼزالٙ  -

 رحهٛم النٛبد انظٛبطزٍٛ انُمذّٚ ٔانًبنّٛ  -

 اَضًبو انؼزاق نًُظًخ انزدبرح انؼبنًّٛ -

 َمذ نجٛئخ االػًبل فٙ انؼزاق -

  0815رؤٚب نجُبء يٕاسَخ انؼبو  -

 0818 - 0815رؤٚب نجُبء انجزَبيح انحكٕيٙ  -

 

 


