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الذاتيةبيان السيرة

البيانات الشخصية
سوبكوفا اسم العائلة:

إيلينا االسم األول:
١٩٥٤متوز/يوليه ٢٧تاريخ امليالد:

ترنافا، مجهورية سلوفاكيا مكان امليالد: 
متزوجة، لديها ولداناحلالة االجتماعية:

ميالتعل
مراِجعة حسابات نظم إدارة اجلودة : يف براتيسالفاRWTUVشركة التفتيش التقين : ٢٠٠٤

EN ISO 9001:2000

مديرة مشروع معتمدة  : وكالة التنمية الريفية : ٢٠٠٣
خبرية يف التقييم : مركز الدراسات املتقدمة، جامعة العلوم االقتصادية يف براتيسالفا: ٢٠٠٢- ٢٠٠٠

اخلربة الفنية  االقتصادي و 
درجة املاجستري  : امعة العلوم االقتصادية يف براتيسالفا، كلية التجارةج:  ١٩٧٨- ١٩٧٣
املدرسة الثانوية لالقتصاد يف براتيسالفا    : ١٩٧٣- ١٩٦٩

خاص في الخارجالتعليم ال
: تدريب بوداِبستمركز التعليم التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف: ١٩٩٨

عن التسعري التحويلي
مركز التعليم التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف فيينا: تدريب مقدم : ١٩٩٧

إىل املتفاوضني بشأن االتفاقيات الضريبية   
دراسة اللغة الفرنسية : غرفة التجارة والصناعة يف بروكسل: ١٩٩٦- ١٩٩٣

مهنيةالخبرة ال
لدى وزارة العدل يف مجهورية معتمدة خبرية تقييم قانوين يف جمايل االقتصاد واإلدارة: ٢٠٠٣ذ من

القانونية كيانات الإىل خمتلف املشورة إىل القضاة و إسداء يف تتمثل  مسؤولييت سلوفاكيا. 
بشأن أي مشكلة ترتبط بالقضايا االقتصادية، أي الضرائب، واحملاسبة، واحلسابات وامليزنة

القضائية؛ وتزويد القضاة بتقارير خطية أساسية ضرورية من أجل عملية إلجراءات أثناء ا
اختاذ القرارات القضائية على الصعيدين الوطين والدويل؛ وتقييم األصول من أجل تسجيل 
الشركات يف حمكمة التسجيل، وتقييم األضرار لغرض دفع تعويضات؛ وتقييم إدارة 

ع، وامليزنة والرقابة املالية، وإدارة املوارد البشرية. املخاطر، وإدارة املشاري
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سؤوليايت استحداث نظام ختطيط ممشلت ذات األسهم: خبرية تقييم، KZTشركة :٢٠٠٣- ٢٠٠٢
ا باخلربة يف إدارة  اسرتاتيجي من أجل الشركات وربطه بامليزنة، وتزويد الشركات وإدار

، والكفاءة االسرتاتيجيةدمي توصيات بشأن قوتعمليات امليزانية ويف ختطيط السياسات، 
الشركة، وإعادة تنظيم إجراءات العمل واهلياكل اإلدارية وترشيدها عن طريق تنمية قدرة و 

حتليل إجراءات أداء العمل وإعادة تصميمها.  
.مديرة إدارة الضرائب الدولية،اوزارة املالية يف مجهورية سلوفاكي:٢٠٠٢- ١٩٩٦
اقتصادية يف اإلدارة االقتصادية ،يف بلجيكاااخلارجية، سفارة مجهورية سلوفاكيوزارة :١٩٩٦- ١٩٩٣

والتجارية.  
، سفارة اجلمهورية االحتادية التشيكية والسلوفاكية يف كينشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية:١٩٩٣- ١٩٩٢

اقتصادية.
مؤسِّسة مشارِكة للشركة ومالكة هلا. و مراجِعة حسابات، ، راَجعة احلساباتاحملدودة ملشركة ال:١٩٩٢- ١٩٩١
رئيسة إدارة املالية والرقابة. ،مكتب املالية املركزي يف براتيسالفا:١٩٩١- ١٩٨٥
اقتصادية بإدارة احلسابات     ، سلة فنادق "إنرتهوتيلز" براتيسالفا وفندق "بوريك"لس:١٩٨٥- ١٩٧٨

األنشطة المهنية األخرى
٢٠١٦يناير كانون الثاين/منذ  و عضو جلنة مراجعة احلسابات يف احملكمة اجلنائية الدولية، : ٢٠١٦منذ 

.مراجعة احلساباترئيس جلنة ةنائب
لمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي. لعضو جلنة امليزانية واملالية : ٢٠٠٣منذ 

حماِضرة خبرية. ،جامعة عموم أوروبا، كلية االقتصاد: ٢٠١٥- ٢٠٠٧
إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ؛ ويعّد نائبة مدير جلنة امليزانية واملالية باحملكمة اجلنائية الدولية: ٢٠٠٨- ٢٠٠٧

يف مسرية القانون اإلنساين. ويتمثل اهلدف الرئيسي للجنة يف إسداء املشورة ةً هامًة معلم
ترشيد الوضع ملالية، و وااالسرتاتيجيةإىل مجعية الدول األطراف وإىل احملكمة بشأن اإلدارة 

، وامليزنة.  املايل
الرابطة السلوفاكية خلرباء التقييم االقتصادي، عضو مبجلس التعاون للعمل يف إعداد :٢٠٠٢منذ 

امليزانية واملالية والضرائب.    االتلوائح يف جمالقوانني و ال
منسقة مشاريع وحماِضرة ،لسيدات األعمال، وهو رابطة مستقلة غري حكومية‘ توب’مركز :٢٠٠٣منذ 

دف إىل حفز قيام املرأة بتنظيم املشاريع يف سلوفاكيا . خبرية حماِضرة يف حلقات عمل 
ضع تتمتع بو لسيدات األعمال هو منظمة ‘ توب’وكذلك على الصعيد الدويل. ومركز 

Les femmes chefs‘ (رابطة النساء رئيسات مؤسسات األعمال العاملية’مراِقب يف 

d’entreprises mondiales(    .
ال الضرييب يف جهورية سلوفاكيا،وزارة املالية: ١٩٩٨- ١٩٩٦ مفاِوضة باسم اجلمهورية السلوفاكية يف ا

أثناء عملية انضمام سلوفاكيا إىل النظام الضرييب ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي. 
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اللغات
السلوفاكية: اللغة األم

إملام تام:التشيكية
اإلجنليزية: إملام تام

إملام تامالفرنسية: 
فهم جّيداألملانية : 
فهم جّيدالروسية: 

مهارات أخرى 
.، نظام مايكروسوفت، وورد وإكسل، واالنرتنتاحلاسوب: استخدام تكنولوجيا املعلومات مهارات يف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


