
1/3 

 المؤهالتبيان 

 والسرية. الدويل الصعيد على املالية املسائل يف وخبربهتا مبكانتها معرتف خبرية سوبكوفا إيلينا السيدة
 احلكومية املناصب شىت تبني كما واالقتصادية املالية املسائل يف خربهتا تعكس سوبكوفا للسيدة املرفقة الذاتية

 اجلمهورية يف املالية وزارة يف الدولية الضرائب إلدارة مديرة سنوات سبع مدة عملت وقد. تبوأهتا اليت والدولية
 يف واسعة خربة فاكتسبت الدولية اجلنائية للمحكمة واملالية امليزانية جلنة يف اعضو  عاما عشر أحدو  السلوفاكية

 جتيد وهي. سلوفاكية مواطنة سوبكوفا والسيدة. متعددة دولية مفاوضات يف وشاركت الدولية املالية املسائل
 .والفرنسية اإلنكليزية اللغتني

 السيرة الذاتية

  وبكوفاس  :العائلة اسم
  إيلينا  األول: االسم

 أنثى الجنس: نوع
  يف ترنافا، مجهورية سلوفاكيا 4591 يوليه/متوز 72  الميالد: تاريخ

  يةسلوفاك  :الجنسية
  :الثانوية الجنسية

 وجودها( حالة في(
 ال ينطبق

 دانول لديهامتزوجة،  :االجتماعية الحالة
  سلوفاكيةاللغة األم:   اللغات

      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (     ى متقدمو مست  : )املكتوبة( اإلنكليزية -
      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (     مستوى متقدم  : )املكتوبة(  الفرنسية -
      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (     <<يُرجى االختيار  : )املكتوبة(  أخرى لغات -

      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (   سلبيةمعرفة  )املكتوبة( :ألمانية  
      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (   سلبيةمعرفة  )املكتوبة( :روسية 

 التعليمية المؤهالت
4002 

   براتيسالفا يف RWTUV التقين التفتيش شركة        املؤسسة: -
  EN ISO 9001:2000. اجلودة إدارة نظم حسابات مراِجعةاملؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

4002 
   الريفية التنمية وكالة     املؤسسة: -
    معتمدة مشروع مديرة ل )املؤهالت( احلاصل عليها:املؤه -

4000-4004 
   براتيسالفا يف االقتصادية العلوم جامعة املتقدمة، الدراسات مركز     املؤسسة: -
    الفنية واخلربة االقتصادي التقييميف  خبرية املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
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1372-1371 
  التجارة كلية براتيسالفا، يف االقتصادية العلوم جامعة     املؤسسة: -
    املاجستري درجة املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

1393-1372  
   براتيسالفا يف لالقتصاد الثانوية املدرسة    املؤسسة: -

1331  
   مركز التعليم التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف بوداِبست   املؤسسة: -

1337 
   فييناركز التعليم التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف م    املؤسسة: -

    مقدم إىل املتفاوضني بشأن االتفاقيات الضريبية بتدري املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:
1332-1339  

   بروكسل يف والصناعة التجارة غرفة    املؤسسة: -
  دراسة اللغة الفرنسية املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:

 العملية الخبرة
 اآلنحتى  -4002

  دل باجلمهورية السلوفاكية وزارة الع  العمل: جهة -
    معتمدةواإلدارة  االقتصاد جمايل يف قانوين تقييم خبرية اللقب الوظيفي: -
 ترتبط مشكلة أي بشأن املختلفة القانونية واجلهات القضاة إىل املشورة تقدمي عن مسؤولة  :معلومات أخرى -

 وتزويد القضائية؛ العملية أثناء وامليزنة واحلسابات واحملاسبة، الضرائب، أي االقتصادية، بالقضايا
 الصعيدين على القضائية القرارات اختاذ عملية أجل من ضرورية أساسية خطية بتقارير القضاة
 األضرار وتقييم التسجيل، حمكمة يف الشركات تسجيل أجل من األصول وتقييم والدويل؛ الوطين
 املوارد وإدارة املالية، والرقابة وامليزنة املشاريع، وإدارة املخاطر، إدارة وتقييم تعويضات؛ دفع لغرض
  .البشرية

4004-4002 
   مسامهة شركة وهي ، KZT شركة  العمل: جهة -
  خبرية تقييم اللقب الوظيفي: -
 وتزويد بامليزنة، وربطه الشركات أجل من اتيجياسرت  ختطيط نظام استحداث سؤوليايتمشلت   :معلومات أخرى -

 تقدمي مع السياسات، ختطيط ويف امليزانية عمليات إدارة يف الفنية باخلربة وإدارهتا الشركات
 تنظيم وإعادة الشركة، على األمثل الطابع وإضفاء والكفاءة اإلسرتاتيجية، بشأن توصيات
 وإعادة العمل أداء إجراءات حتليل طريق عن هاوترشيد اإلدارية واهلياكل العمل إجراءات
   .هاتصميم

1339-4004 
     يف اجلمهورية السلوفاكية املالية وزارة  العمل: جهة -
   الدولية الضرائب إدارة مديرة اللقب الوظيفي: -

1332-1339 
   .بلجيكا يف سلوفاكيةال اجلمهورية سفارة اخلارجية، وزارة  العمل: جهة -
  .والتجارية االقتصادية اإلدارةيف  اقتصادية اللقب الوظيفي: -

1334-1332 
  .الدميقراطية الكونغو مجهورية كينشاسا، يف والسلوفاكية التشيكية االحتادية اجلمهورية سفارة  العمل: جهة -
  اقتصادية اللقب الوظيفي: -
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1331-1334 
  .احملدودة احلسابات، عةمراج   شركة  جهة العمل: -
 مراجِعة حسابات، مؤسِّسة مشارِكة للشركة ومالكة هلا. اللقب الوظيفي: -

1318-1331 
   .براتيسالفا يف املركزي املالية مكتب  جهة العمل: -
  .والرقابة املالية إدارة رئيسة اللقب الوظيفي: -

1371-1318 
   ."بوريك" وفندق براتيسالفا "إنرتهوتيلزنادق "سلسلة ف  جهة العمل: -
  احلسابات بإدارة اقتصادية اللقب الوظيفي: -

 األخرى المهنية األنشطة
 اآلنحتى  - 4007
 :ا، كلية االقتصاد، حماِضرة خبرية.جامعة عموم أوروب  النشاط  

 حتى اآلن – 4002
 :الهاي يف الدولية اجلنائية باحملكمة واملالية امليزانية جلنة يف عضو  النشاط.  

4007-4001 
 :الدولية اجلنائية باحملكمة واملالية امليزانية جلنة مدير نائبة  النشاط. 

 يف للجنة الرئيسي اهلدف ويتمثل. اإلنساين القانون مسرية يف هاما   معلما   الدولية اجلنائية احملكمة شاءإن كان 
 األمثل بالوضع واألخذ واملالية، اإلسرتاتيجية اإلدارة بشأن احملكمة وإىل األطراف الدول مجعية إىل املشورة إسداء
   .وامليزنة ماليا ،

 حتى اآلن – 4004
 :ميادين يف ولوائح قوانني إعداد يف للعمل التعاون مبجلس عضو االقتصادي، التقييم خلرباء السلوفاكية الرابطة  النشاط 

     .والضرائب واملالية امليزانية
 حتى اآلن -4002
 :حلقات يف حماِضرة خبرية ِضرةوحما مشاريع منسقة حكومية غري مستقلة رابطة وهو األعمال، لسيدات ‘توب’ مركز  النشاط 

 لسيدات ‘توب’ ومركز. الدويل الصعيد على وكذلك سلوفاكيا يف املشاريع بتنظيم املرأة قيام حفز إىل هتدف عمل
 Les femmes) ‘العاملية األعمال مؤسسات رئيسات النساء رابطة’ يف املراِقب وضع هلا منظمة هو األعمال

chefs d’entreprises mondiales )باريس يف مقرها يوجد ليتا.     
1339-1331 
 :النظام إىل سلوفاكيا انضمام عملية أثناء الضرييب اجملال يف السلوفاكية اجلمهورية باسم مفاِوضة املالية، وزارة  النشاط 

  .االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة الضرييب
 الصلة ذات األخرى الحقائق

  إكسل، واالنرتنت و عالم اآليل، نظام مايكروسوفت، وورد استخدام اإل مهارات يف اإلعالم واالتصال:
 


