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 حامد سيف الدين
 

 
+963 11 3737391+ / 963 949 857057الهاتف   

 @comgmailhamedsaifalden.البريد االلكتروني: 

 
 

 معلومات شخصية:

 

 االسم الكامل حامد بسام سيف الدين

 تاريخ الميالد 22/01/1982

 جنسيةال سورية

 الجنس ذكر

 الخدمة العسكرية معفى

 العنوان 4دمشق، مهاجرين، طلعة شورى، جادة 

 

 التعليم:

 

 .2005فرع المحاسبة من جامعة دمشق العام  -إجازة في االقتصاد ▪

 .2008ماجستير في المصارف التقليدية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية العام  ▪

 (.2017فصل ربيع  -جستير في إدارة التقانة في الجامعة االفتراضية )سنة الموادأقوم بالتحضير لما ▪

 
 الخبرة العملية:

 

 وحتى تاريخه مدير استشارات لدى شركة طالل أبو غزالة وشركاه. 15-09-2016 ▪

 المسؤوليات الرئيسية: ▪

 إعداد دراسات تقييم أسهم بهدف إدراجها في سوق دمشق لألوراق المالية. •

 مشروعات القائمة.تقييم ال •

 إعداد دراسات الجدوى للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات االقتصادية. •

 إدارة مشاريع مع المنظمات الدولية تتعلق بمسوحات ميدانية ودراسات أسواق محلية. •

 إعداد دراسات إلعادة هيكلة العديد من الشركات ووضع األنظمة الداخلية الخاصة بها. •
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ية حول أداء االقتصاد المحلي وتقديمه إلى مركز المجموعة الرئيسي في مدينة عّمان إعداد تقارير دور •

 بهدف وضع خطط عمل الشركة.

 إعداد سياسات وإجراءات للعديد من النشاطات االقتصادية والشركات المحلية. •

 وضع أنظمة استثمار للعديد من لفعاليات االقتصادية المحلية. •

شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة  لدىمسؤول االستشارات  2016-09-14وحتى  01-01-2015 ▪

 )شركة مهنية(.

 المسؤوليات الرئيسية:

 إعداد دراسات الجدوى للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات االقتصادية. •

 إعداد دراسات إلعادة هيكلة العديد من الشركات ووضع األنظمة الداخلية الخاصة بها. •

 ت وإجراءات للعديد من النشاطات االقتصادية والشركات المحلية.إعداد سياسا •

لدى شركة الشام لألوراق المالية محدودة المسؤولية )شركة  ضابط امتثال 2014-12-31وحتى  01-12-2009 ▪

 وساطة مالية(.

 المسؤوليات الرئيسية:

 الشركة. إعداد تقارير شهرية لصالح هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وإدارة •

 مراقبة حسابات العمالء الكبار لدى الشركة. •

  متابعة الشكاوى الواردة من قبل العمالء أو هيئة سوق المال. •

مراقب مصرفي داخلي لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي )مراقب لصالح  2009-11-31وحتى  01-04-2009 ▪

 مصرف سورية المركزي(.

 المسؤوليات الرئيسية:

 مراجعة التقارير الشهرية قبل إرسالها إلى مصرف سورية المركزي. •

 -تنفيذ مهمتي تدقيق بناء على خطة موضوعة باالتفاق مع مصرف سورية المركزي مثل: تدقيق فرع •

 تدقيق قسم االئتمان...(. -تدقيق قسم الخزينة

 مهام االستقصاء الطارئة.القيام ب •

 :2009-03-23وحتى  02-10-2006 ▪

 هيئة األوراق واألسواق المالية السورية عند تأسيسها، في عدد من الدوائر: عملت لدى

. حيث يتم العمل ضمن هذا القسم 2009-03-23وحتى  2007-12-26اإلصدار واإلفصاح، منذ  دائرة •

باإلشراف على اإلصدارات األولية ألسهم الشركات باإلضافة إلى كافة أشكال اإلفصاحات المتعلقة 

 اهمة العامة.بالشركات المس

. حيث يتم التعامل في هذا القسم مع القسم 2007-12-26وحتى  2006-10-02التدقيق الداخلي: منذ  •

 المالي بشكل رئيسي والذي يركز على:

 متابعة الوثائق اليومية لقسم المحاسبة وأوامر الصرف والدفع. ❖
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 إعداد تقارير مالية مرحلية يتم تقديمها إلى اإلدارة. ❖

 نية:العضويات المه

 سورية. –أمين سر جمعية المحللين الماليين  ▪

 سورية.-جمعية المحاسبين القانونيين في عضو مؤازر  ▪

 نائب رئيس لجنة البحث العلمي لدى نقابة المهن المالية والمحاسبية في سورية. ▪

 رئيس تحرير موقع تدبير االقتصادي. ▪

 الشهادات المهنية:

 .2014محاسب قانوني سوري في العام  ▪

 في مجال )أدوات االستثمار( في المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت.مهنية تدريبية  دورات ▪

 :المساهمات

 

 مدير عام ورئيس تحرير موقع تدبير االقتصادي. ▪

خدالل  باحث في الشؤون االقتصادية، وقمت بنشر عددد مدن المقداالت االقتصدادية فدي الصدحافة المحليدة والعربيدة ▪

 (.2014-2011الفترة )

 هيز قاعدة بيانات خاصة بالشركات المساهمة العامة السورية.تج ▪

 الدورات التدريبية:

 

 .2008مقدمة من قبل األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية دورات في التحليل المالي  ▪

المصدرفية مقدمدة مدن قبدل األكاديميدة العربيدة للعلدوم الماليدة ودورات في المؤشرات االقتصادية الكليدة والجزئيدة  ▪

2008. 

 دورات تدريبية في مجال إدارة المخاطر واتفاقيات بازل ) مصرف سورية المركزي(. ▪

 دورة تدريبية في مجال الوساطة المالية )بورصة مصر(. ▪

 (.Word-Excel- Accessدورات متقدمة في برامج االوفيس ) ▪

 دورة تدريبية على برنامج األمين. ▪

 :اللغات

 

 م.اللغة العربية: اللغة األ ▪

 اللغة اإلنكليزية: مستوى مرتفع باستخدام اللغة اإلنكليزية. ▪

 


