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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 1۱/۱1/2۱1۲           خوشنود
 

 "نادری" منصور سعادت سید زندگینامۀ
 

ھ ش در یک خانوادۀ متدین  و 1۱11حوت  12نادری در  سید سعادت منصور"نادری" فرزند الحاج سید منصور
  اھل علم در شهرکابل دیده به جهان گشود. 

 
یه را الی صنف ششم در مکاتب مختلف شهر کابل و والیت بغالن به اتمام رسانیده و ئموصوف  دورۀ آموزش ابتدا

نامبرده تعلیمات  ھ ش به منظور پیشبرد تعلیمات و تحصیالت عالی عازم کشور انگلستان گردید.1۱31در سال 
وی در  .و کشور انگستان به پایان رسانیدھیرکالج  کالج را در ۀر مکتب عالی وایتمورھیرو  و  دورخویش را د

 North) لسانس از پوھنتون ۀین الملل، دیپلوم خویش را به درجاقتصاد و تجارت ب ۀھ ش از رشت1۱11سال 

London)   اخذ کرد.اول  ۀکشور انگلستان بدرج 
 

ھ ش به کشور عزیز افغانستان برگشته و عمالً به کار و 1۱12سعادت نادری بعد از اتمام تحصیالت در سال سید 
اکتشافی انکشافی  اقدام نمود. وی با ایجاد  ھای مختلف تولیدی، توریدی و سکتور فعالیتهای اقتصادی و تجارتی در

ثیر چشمگیری در أا فراھم نموده که تطنان ما رفرصت ھا و موقعیت ھای شغلی زمینه اشتغال تعداد زیادی از ھمو
  شد:شان به شرح ذیل می با ھای روند توسعه اقتصادی کشور داشته است .عمده ترین فعالیت ھا و کارکرد

 

 ھ ش.             1۱11ھ ش الی 1۱1۱اقتصادی کونسل ملی آغاخان برای افغانستان از سال  ۀرئیس کمیت 

 ھ ش1۱11ھ ش الی 1۱11سال بانک مرکزی افغانستان از ۀعضوھیئت مدیر.                   

  ھ ش1۱11تأسیس اولین فابریکۀ پروسس و تصفیه شیرین بویه در شهر مزار شریف والیت بلخ در سال. 

 ھ ش که اساس گذار 1۱13افغانستان در سال  ۀخصوصی تحت نام شرکت بیم ۀتأسیس نخستین شرکت بیم
  .ر به شمار میرودصنعت بیمه در کشو

  ھ ش به منظور واردات و توزیع مواد نفتی در 1۱11کابل در سال  -تأسیس شرکت صدف پطرولیم
  سراسرکشور.

 ھ ش  1۱11کابل در سال  نقاط مختلف شهر ایجاد مغازه ھای بزرگ تحت نام فاینست سوپرمارکیت در
 بمنظور عرضه خدمات و تسهیالت برای ھمشهریان شهرکابل . 

 ه گذاری در بخش نفت و گاز در داخل و خارج کشورسرمای. 

  .سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن 

 ھوایی، شرکت ھای میدان  از قبیل سرک سازی، پل سازی، اعمار ،یجاد و تأسیس پروژه ھای ساختمانیا
 ستیکی. جترانسپورتی و لو

 ھ ش.1۱11ستیکی رونق در سال جتأسیس شرکت ترانسپورتی و لو 

 ک باب شفاخانۀ معالجوی صحی به نام مطب در شهر کابل به منظور ارایۀ خدمات معیاری صحی ایجاد ی
  .ھ ش1۱3۱برای ھموطنان در سال 

بخش ھای مختلف اجتماعی، ورزشی و  درکنار فعالیت ھای اقتصادی و تجاری در« نادری»سید سعادت منصور
 می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛فرھنگی و عرضه خدمات خیریه نیز فعالیت داشته که از جمله 

 اشتغال زایی  برای بیشتر از پنج ھزار تن واجدین شرایط کار در یک دھه گذشته در سرتاسر کشور در 
 .خصوصی

  کمک و حمایت مادی و معنوی از تیم ھای ورزشی به منظور رشد و تقویت روحی و جسمی جوانان
 .ورزشکار کشور
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ھای علمی و تحقیقی در  ساعدت در بخشهای فرھنگی،دینی، کلتوری و راه اندازی سیمینارھمکاری و م
 .کابل و والیات کشور

در کنفرانس ھا، سیمینارھا و مجالس متعدد ملی و بین  ،موصوف در جریان فعالیت ھای خویش قابل ذکر است که
ظریات و موقف افغانستان بعنوان یک المللی به منظور جلب سرمایه گذاری و کمک ھای اقتصادی و انعکاس ن

اشتراک و سخنرانی نموده و حایز مدالها و تقدیرنامه ھای مختلف ملی و بین  بستر مناسب برای سرمایه گذاری،
 المللی نیز گردیده است.

 
 مفتخر به دریافت مدال و تقدیرنامه تحت عنوان صلح از طریق تجارتھمچنان موصوف 

  (Peace Through Commerce)  ھ ش گردیده است که برای 1۱31از جانب دولت ایاالت متحده امریکا در سال
 .دگرفته شده بو نظر ھای افغانستان، جاپان، سنگاپور و رومانیا در اولین بار به سکتور تجارتی کشور
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