رُ رأعيظ اٌّدٍظ األػٍي ٌشإ ْٚاأليشأييٓ في خبسج اٌجالد ػبَ  1991رسذ
ػٕٛاْ «شإ ْٚاٌّزخصصيٓ» في ِىزت ِّثٍيخ اٌدّّٛٙسيخ األعالِيخ األيشأيخ
في ِٕظّٗ  ،األُِ اٌّزسذح (ٔيٛيٛسن)  ٚرُ اٌزؼشيف ثٗ ٌذي ِخزٍف اٌٛصاساد ٚ
أصجسذ ٘زٖ اٌّّثٍيخ اٌّشخغ ٚاألعبط ٌألرصبي ثبأليشأييٓ في خبسج اٌجالد
ٚثؼذ رٌه أي في خٛيٍيخ ِٓ ػبَ

 ٚ 1994ززي ٔٙبيخ ػبَ  1996ئٔزمً اداسح

«شإ ْٚاٌّزخصصيٓ» ئٌي ايشاْ  ٚأصجر رسذ ئششاف ِغزشبسي ٚصيش شإْٚ
اٌخبسخيخ  ِٓ ٚػبَ ٌ ٚ 1997غبيخ أٚاعظ ػبَ  1999أصجر رسذ ئششاف
ِغبػذيخ اٌزؼٍيُ ٚاٌجسٛس اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌخبسخيخ.
ػذَ ٚضغ اٌخغٛط اٌؼبِخ ٚاٌزٕغيك اٌالصَ ثيٓ األخٙضح اٌّؼٕيخ ردبٖ شإْٚ
األيشأييٓ في اٌخبسج  ٚػذَ ئيالء األّ٘يخ ٌألٔزفبع ِٓ لذساد  ٚئِىبٔيبد األيشأييٓ
اٌّميّيٓ ثبٌخبسج  ٚئششاو ُٙفي رّٕيخ اٌجالد لذ ِٙذد األسضيخ ألداسح  ٚرششيذ األِٛس
ػجش رشىيً اٌّدٍظ األػٍي ٘ ِٓ ٚزا إٌّغٍك  ٚفي ئخزّبع ِدٍظ اٌٛصساء اٌزي ئٔؼمذ
ثزبسيخ ٚ 2000 /9/2افمذ اٌسىِٛخ ػٍي رشىيً «اٌّدٍظ األػٍي ٌشإ ْٚاأليشأييٓ
ثبٌخبسج»  ٚأٚوٍذ شإ ْٚاألِبٔخ اٌؼبِخ ٌٗ ئٌي ٚصاسح اٌشإ ْٚاٌخبسخيخ  ٚثؼذ ئزبٌزٗ
ػٍي اٌٍدٕخ اٌغيبعيخ ٌٍسىِٛخ  ٚدساعزٗ ِٓ لجً اٌٍدٕخ اٌّزوٛسح رُ ئلشاسٖ رسذ سلُ
/22355د  28798ثزبسيخ  2003 /12/4ػٍي أعبط ئلزشاذ ِمذَ ِٓ ٚصاسح اٌشإْٚ
اٌخبسخيخ  ٚئعزٕبداً ئٌي اٌّبدح

 ِٓ 138دعزٛس اٌجالد لذ اُعٕذ سئبعزٗ ئٌي سئيظ

اٌدّٛٙسيخ  ٚأِبٔزٗ ئٌي ٚصيش اٌخبسخيخ  ٚاعزمشد األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍّدٍظ ثٛصاسح
اٌشإ ْٚاٌخبسخيخ ٚ .ثٕبءاً ػٍي ٘زا اٌمشاس رُ ئعٕبد سئبعخ اٌّدٍظ ئٌي سئيظ
اٌدّٛٙسيخ  ٚػضٛيخ ٚ 8صاساد ٘ي (اٌشإ ْٚاٌخبسخيخ ،اٌذاخٍيخ  ،اٌثمبفخ  ٚاألسشبد
األعالِي ،األلزصبد ٚاٌّبٌيخ  ،اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ ،اٌؼٍٚ َٛاٌجسٛس ٚاٌزمٕيخ ،اٌؼًّ
ٚاٌشإؤْ األخزّبػيخ  ،اٌصسخ ٚاٌؼالج ٚاٌزؼٍيُ اٌغجي) ِٕ ٚظّزيٓ ّ٘ب (األراػخ
ٚاٌزٍفضٖ ِٚشوض ِشبسوخ شإ ْٚاٌّشأح) ٚ .في ٘زا اٌصذد لبَ ِدّغ رشخيص ِصٍسخ
إٌظبَ في ئخزّبػٗ اٌغبسب ثزبسيخ  2004 /1/8ثذساعخ اٌغيبعبد اٌؼبِخ ٌٍخغخ اٌخّغيخ
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اٌزّٕٛيخ اٌشاثؼخ ٌٍجالد  ٚأوذ ػٍي ضشٚسح رمٛيخ اٌٛٙيخ األعالِيخ  ،األيشأيخ ثّب فيٙب
اٌٍغخ اٌفبسعيخ ٌأليشأييٓ اٌّميّيٓ في خبسج اٌجالد  ٚرغٙيً ِشبسوز ُٙفي رّٕيخ اٌجالد
ػٍي ِخزٍف اٌغغٛذ.
 ٚفي أٚي ئخزّبع ٌٍّدٍظ األػٍي ٌشإ ْٚاأليشأييٓ اٌّميّيٓ في خبسج
اٌجالد ثشئبعخ اٌشئيظ األيشأي اٌغبثك رّذ اٌّصبدلخ ػٍي إٌظبَ اٌزٕفيزي
ٌٍّدٍظ اٌؼبٌي ٌشإ ْٚاأليشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج  ٚرٌه ثزبسيخ . 2004 /3/5
 ٚاعزٕبداً ئٌي ٘زا إٌظبَ فاْ اٌّدٍظ األػٍي يسزٛي ػٍي أسثؼخ فشق ػًّ
رخصصيخ ٘ي :اٌمبٔٔٛيخ  ٚاٌمٕصٍيخ ،اٌزؼب ْٚاٌؼٍّي ٚاٌزؼٍيّي ،اٌثمبفي
ٚاألػالِي ،األلزصبدي  ٚاألعزثّبسي ٚاٌزدبسيٚ .لذ أزيً سئبعخ فشق اٌؼًّ
اٌزخصصيخ ٘زٖ ئٌي أسثؼخ ٚصساء  ُ٘ ٚزغت اٌزشريت (ٚصيش اٌخبسخيخٚ ،صيش
اٌؼٍٚ ،َٛصيش اٌثمبفخ ٚاألسشبد األعالِي ٚ ٚصيش األلزصبد ٚاٌّبٌيخ وزٌه رُ
رسذيذ أػضبء وً فشيك ِٓ اٌفشق األسثؼخ اٌّزوٛسح أػالٖ.
/11028د  . 34934ثزبسيخ

 ٚاعزٕبداً ئٌي لشاس ِدٍظ اٌٛصساء سلُ

ِ ٚ 2006 /5/9غ رؼذيً اٌفمشح (  ِٓ )2اٌمشاس اٌغبثك رُ ٔمً األِبٔخ اٌؼبِخ
ٌٍّدٍظ ِٓ ٚصاسح اٌخبسخيخ ئٌي سئبعخ اٌدّٛٙسيخ.

اهم وظائف المجلس األعلي لشؤون األيراوييه بالخارج:

- 1دساعخ  ٚئلشاس اٌغيبعبد ٚاٌخغٛط اٌؼشيضخ اٌخبصخ ثبأليشأييٓ
اٌّميّيٓ ثبٌخبسج
- 2ئرخبر اٌزذاثيش اٌالصِخ ٌٍزؼبًِ األوثش ئيدبثيخ ِغ األيشأييٓ اٌّميّيٓ
ثبٌخبسج
- 3دػُ اٌسفبػ ػٍي ٘ٛيخ األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج.
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- 4دػُ  ٚزّبيخ اٌسمٛق اٌسمخ ٌأليشأييٓ في ِخزٍف اٌّدبالد األخزّبػيخ ٚ
األلزصبديخ  ٚغيش٘ب ِٓ اٌّدبالد األخشي.
- 5رغٙيً  ٚصيبدح رؼضيض اٌسضٛس اٌفبػً ٌأليشأييٓ اٌّميّيٓ في خبسج
اٌجالد في اٌغبزبد األلزصبديخ ٚاألخزّبػيخ في داخً اٌجالد  ٚفي شزي
ِدبالد األػّبس ٚإٌٛٙض ثبٌجالد .
- 6رٕغيك  ٚرششيذ اٌغيبعبد اٌزٕفيزيخ ٌّخزٍف األخٙضح في داخً اٌجالد ثغيخ
رمذيُ اٌخذِبد ٌأليشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج.
- 7رغٙيً  ٚرٛعيذ أٚاصش ػاللخ األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج ِغ اٌذاخً ػٓ
عشيك رمذيُ اٌّمزشزبد ٌغٓ اٌمٛأيٓ اٌضشٚسيخ  ٚئلشاس األزىبَ
إٌّبعجخ ٌٙب.
 ٚثٙذف اٌميبَ ثبٌزٕغيك اٌالصَ ثيٓ فشق اٌؼًّ اٌّخزٍفخ  ،فاْ ٌٍّدٍظ
األػٍي أِبٔخ ػبِخ رم ٚ َٛزغت ٚظبئفٙب اٌّسذّدح ثّزبثؼخ األِٛس اٌزٕظيّيخ ٚ
ئلبِخ األرصبي ثيٓ األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج ِغ اٌّدّٛػبد اٌذاخٍيخ
ٚاألخٙضح اٌشعّيخ ِ ٚزبثؼخ رىٛيٓ أعش اٌؼًّ ٚاٌزّٙيذ ٌألعزفبدح األِثً ِٓ
اٌمذساد ٚاألِىبٔيبد اٌفٕيخ  ،األداسيخ  ،اٌؼٍّيخ  ،ئزالي األرصبالد ثّب فيٙب
رٕظيُ اِٛس اٌشعبِيً ٌأليشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج  ٚدِدٙب في ِؼبدٌخ ػٍّيخ
اٌزّٕيخ اٌذاخٍيخ ثّب فيٙب رٛعيغ سلؼخ اٌؼاللبد ِغ اٌذٚي األخشي رؼذ وٍٙب ضّٓ
األ٘ذاف اٌشئيغيخ ٌٍّدٍظ األػٍي ٌشإ ْٚاأليشأييٓ اٌّميّييٓ ثبٌخبسج.
 ٚػٍيٗ فاْ األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍّدٍظ األػٍي رم َٛثاعزالَ  ٚئزبٌخ ِشبوً
األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج ئٌي أِبٔخ فشق اٌؼًّ اٌّزشىٍخ  ٚرم َٛاألخيشح
ثذٚس٘ب في األعزفبدح ِٓ لذسارٙب اٌّزبزخ  ٚعبئش اػضبء فشق اٌؼًّ في زً
اٌّشبوً اٌّغشٚزخ  ٚثؼذ دساعزٙب  ،رضغ اآلٌيبد ٚاٌسٍٛي إٌّبعجخ  ٚرمزشزٙب
ػٍي األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍّدٍظ األػٍي .ثؼذ٘ب رغشذ إٌزبئح اٌزي رٛصٍذ ثٙب فشق
اٌؼًّ ػٍي ئخزّبػبد ِدٍظ اٌزٕغيك ألِٕبء فشق اٌؼًّ اٌّزشىٍخ ِٓ ٔبئت سئيظ
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اٌدّٛٙسيخ في اٌّدٍظ األػٍي  ،أِيٓ اٌّدٍظ األػٍي  ٚإِٔبء فشق اٌؼًّ
األسثؼخ ِ ٚغبػذ ٚصيش اٌؼذي  ٚثؼذ ئلشاس٘ب رسبي ئٌي ئخزّبػبد اٌّدٍظ األػٍي
ٌأليشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج لصذ ئلشاس٘ب ٚاٌدذيش ثبٌزوش أْ الئسخ رشىيً فشيك
اٌؼًّ اٌمضبئي ثشئبعخ ٚصيش اٌؼذي رُ ٚضؼٙب ػٍي خذٚي أػّبي اٌّدٍظ األػٍي
في ئخزّبػٗ اٌّمجً ٘ ِٓ .زا إٌّغٍك فاْ اٌّغبئً اٌمضبئيخ رجذ زبٌيب ِٓ لجً
اٌّغبػذ اٌذٌٚي ٌٛصاسح اٌؼذي.
أعضاء فريق العمل األقتصادي ،األستثماري والتجاري:

أْ اػضبء فشيك اٌؼًّ يزشىً ِٓ ٚصاسح اٌشإ ْٚاأللزصبديخ ٚاٌّبٌيخ،
ٚصاسح اٌزدبسح ٚ ،صاسح اٌشإ ْٚاٌخبسخيخٚ ،صاسح اٌذاخٍيخ ،اٌجٕه اٌّشوضي
ٚاٌغشفخ اٌزدبسيخ ٚاٌصٕبػخ ٚإٌّبخُ األيشأيخ .وزٌه ثٕبءاً ػٍي عٍت أِيٓ فشيك
اٌؼًّ  ٚئلشاسٖ ِٓ لجً أِيٓ اٌّدٍظ األػٍي ٌشإ ْٚاأليشأييٓ رُ ئٌسبق أػضبء
خذد ئٌي فشيك اٌؼًّ ثصفز ُٙأػضبء أصٍييٓ ٚ : ُ٘ٚصاسح اٌصٕبػخ ٚإٌّبخُ،
ِغبػذ ٚصاسح اٌؼٌٍ َٛشإ ْٚاٌزمٕيخ ٚاٌجسٛس ِ ٚغبػذ سئبعخ اٌدّٛٙسيخ ٌشإْٚ
اٌزىٌٕٛٛخيب.

وظائف فريق العمل األقتصادي ،األستثماري والتجاري:

- 1رشديغ األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج ػٍي اٌزؼب ْٚثّب في ُٙإٌخجخ
األيشأيخ اٌّزٛاخذح في اٌخبسج ٚاعزمغبة سؤط أِٛاي األيشأييٓ
ػجش ٚضغ اٌخغٛط اٌؼشيضخ ٚٚضغ األعزشاريديبد اٌالصِخ ثغيخ
دػُ رصذيش اٌغٍغ ٚاٌخذِبد اٌفٕيخ ٚإٌٙذعيخ األيشأيخ ئٌي األعٛاق
اٌؼبٌّيخ.
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- 2رٕظيُ خذٚي أػّبي األخزّبع  ٚاداسح ٚرغييش أػّبي فشيك اٌؼًّ
األلزصبدي ٚاألعزثّبسي ٚاٌزدبسي.
- 3دساعخ أسضيبد اٌزؼب ْٚاأللزصبدي ٌأليشأييٓ ثغيخ رشديؼ ُٙػٍي
األعزثّبس في داخً اٌجالد  ٚرمذيُ اٌزغٙيالد اٌالصِخ في ٘زا األعبس.
- 4اٌميبَ ثايصبي اٌّؼٍِٛبد ٚاألرصبي ثبٌّغزثّشيٓ ،أصسبة
اٌصٕبػبد ٚاٌزدبس األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج ػجش األِبٔخ اٌؼبِخ
ِّٚثٍيبد اٌدّٛٙسيخ األعالِيخ األيشأيخ ثبٌخبسج.
ٚ- 5ضغ ثشٔبِح ِٕظُ ٌضيبسح األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج ٚاٌشاغجيٓ
ٌضيبسح اٌّشبسيغ اٌؼّشأيخ ٚاأللزصبديخ ٚاٌصٕبػيخ في اٌجالد
ثصٛسح فشديخ ا ٚخّبػيخ.
- 6دساعخ اٌغشق اٌّزجؼخ ِٓ لجً عبئش اٌذٚي األخشي في ويفيخ
األعزفبدح ِٓ اٌمذساد األلزصبديخ ٌّٛاعٕي ُٙاٌّغزشثيٓ.
- 7اٌّغبػذح في رشىيً األخزّبػبد ٚإٌذٚاد األلزصبديخ في داخً ٚ
خبسج اٌجالد  ٚرٌه ثسضٛس األيشأييٓ  ٚثبٌزٕغيك ِغ األخٙضح
اٌّؼٕيخ .
- 8رٙيئخ  ٚرٛفيش أعش اٌّشبسيغ إٌّبعجخ ثٙذف رشديغ  ٚرؼضيض إٌشبط
األلزصبدي ٌأليشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج ثغيخ رٛخي ُٙٙئٌي اٌّشاوض
اٌّؼٕيخ في داخً اٌجالد.
- 9اٌزؼبِ ْٚغ اٌّدٍظ اٌزٕغيمي ٌٍؼاللبد األلزصبديخ اٌخبسخيخٚ ،صاسح
اٌخبسخيخ  ٚعبئش األخٙضح األلزصبديخ ِ ٚشاوض اٌزشديغ  ٚدػُ
ػٍّيخ ئعزثّبس اٌّسبفظبد.
ِ - 10ؼشفخ اٌمغبػبد اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ في داخً اٌجالد ٚاٌشاغجخ
ثبٌّشبسوخ ِغ األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج  ٚسثظ اٌؼاللخ ثيّٕٙب.
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 - 11ئيصبي األػالٔبد اٌخبصخ ثؼمذ إٌذٚاد ٚاألخزّبػبد األلزصبديخ
ٚاٌزدبسيخ ئٌي األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج في آخبٌٙب اٌّسذّدح.
 - 12األعزفبدح ٚاٌزّزغ ِٓ لذساد  ٚئِىبٔيبد األيشأييٓ ثغيخ رغييش ٚ
رغٛيش اٌجشاِح األلزصبديخ ٌٍجالد .
 - 13ئػالَ وً ِب اعزدذ ِٓ اٌمٛأيٓ ٚاألزىبَ ٚاألٚاِش اٌزؼّيّيخ
اٌّزؼٍمخ ثبألعزثّبس ٚاٌّشبسوخ في األِٛس األلزصبديخ ئٌي األيشأييٓ.
 - 14اٌّغبػذح في زً اٌّشبوً اٌدّشويخ ٌأليشأييٓ في ئعبس اٌٛظبئف
 ٚثّغبػذح األخٙضح اٌّؼٕيخ.
 - 15رشديغ األيشأييٓ ٌٍزؼب ْٚفي ئلبِخ اٌّؼبسض اٌزدبسيخ ٚاٌصٕبػيخ
ثغيخ اٌزؼشيف ثمذساد اٌمغبػبد اٌصٕبػيخ ٌٍجالد ئٌي عبئش اٌذٚي
األخشي  ٚرٌه ػٓ عشيك رفؼيً األيشأييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسج ٚ
ثبٌزؼبِ ْٚغ إٌّظّبد اٌّؼٕيخ .
 - 16اٌزؼبٚ ْٚاٌزٕغيك ِغ األخٙضح اٌؼضٛح في اٌّدٍظ في ِدبي
اٌشإ ْٚاأللزصبديخ ٌأليشأييٓ.
 - 17رٕفيز وبفخ األِٛس اٌّؼٕيخ ثبألِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍّدٍظ األػٍي في ئعبس
ٚظبئف ػًّ اٌفشيك.
 - 18اٌّغبػذح في زً ِشبوً األيشأييٓ ثبٌزؼبِ ْٚغ األخٙضح اٌّغإٌٚخ
 ٚفي ئعبس ٚظبئف فشيك اٌؼًّ ٚاٌمٛأيٓ ٚاألزىبَ اٌّؼٕيخ.
أْ ٚصيش األلزصبد  ٚاٌّبٌيخ يزشأط فشيك اٌؼًّ األلزصبدي ،األعزثّبسي
ٚاٌزدبسي  ٚأْ األِبٔخ اٌؼبِخ ٌفشيك اٌؼًّ ٘زا ِغزمش في ِسً ٘يئخ
األعزثّبس ٚاٌذػُ األلزصبدي ٚاٌفٕي األيشأي.
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