
  بيان املؤهالت

  بيانات شخصية

  إتام. و.صامويل ب  :االسم

  ١٩٥٢فرباير / شباط١٧  :تاريخ امليالد

  فريتاون، سرياليون  :مكان امليالد

  سرياليون  :اجلنسية

  املنصب احلايل

 إىل ٢٠١٠ديسمرب /من كانون األول

  اآلن

مؤسسة التحليل  (رئيس ومدير إدارة معهد التحليل التقين والرصد

  )والرصد بفريتاون يف سرياليونالتقين 

عضو الس االستشاري الدويل جبامعة امللكة ماري بلندن يف اململكة    إىل اآلن٢٠٠٧من 

  املتحدة

 املناصب اليت شغلها قبل ذلك مباشرة يف صندوق النقد الدويل

انا وبوروندي مدير تنفيذي يف إثيوبيا وإريتريا والسودان وأنغوال وأوغندا وبوتسو  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨من 

 وسوازيالند وسرياليون وغامبيا وكينيا بويوترتانيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبا

  .وليربيا وليسوتو ومالوي وموزامبيق وناميبيا ونيجرييا

o لس التنفيذي، و،  هذه البلدانإضافة إىل متثيل مصاحللكونه عضواً يف ا

ويشمل . قد الدويل عن تسيري األعمال اليومية لصندوق النكان مسؤوالً

 وإسداء اإلرشاد إىل اإلدارة ذلك رسم السياسات والقيام بالرقابة

وبصفته رئيساً تنفيذياً، ساهم يف استعراض سياسات االقتصاد . واملوظفني

 لفرادى البلدان األعضاء يف إطار أنشطة الرصد املختلفة، واعتماد الكلي

ية صندوق النقد الدويل برامج إقراض للبلدان األعضاء، والنظر يف ميزان

 .املاليةوعملياته 

o  لس التنفيذي املعين باملسائل اإلدارية وجلنةوخدم يف عدة جلان منها ا



 وجلنة صندوق النقد الدويل صندوق النقد الدويل املعنية مبيزانية رأس املال

 ملراجعة احلسابات واللجنة اجلامعة املعنية مبيزانية صندوق النقد الدويل

  . التنفيذي للجنة األخالقياتوالس

مستشار أقدم مسؤول عن استعراض سياسة صندوق النقد الدويل للبلدان األفريقية   ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٦من 

الرئيسي للعالقات مع املنظمات الدولية   ومسؤول االتصال؛جنوب الصحراء الكربى

رض البحوث  منسق ع؛ ورئيس البعثة التابعة إلثيوبيا وغانا؛واإلقليمية والوكاالت

 وعضو جلنة ؛القطرية وغريها من البحوث التطبيقية لدى صندوق النقد الدويل

  . وعضو جلنة التنوع؛استعراض التعيينات والترقيات يف املؤسسة برمتها

رئيس جمموعة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى التابعة لصندوق النقد الدويل 

معية األفريقية التابعة لصندوق النقد والرئيس املشارك جلمعية البنك الدويل واجل

  .الدويل

  املناصب اليت شغلها قبل ذلك مباشرة مع حكومة سرياليون

  .مستشار اقتصادي يف مكتب رئيس مجهورية سرياليون  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٧من 

وعمل عمالً وثيقاً مع وزارات االقتصاد واملالية والبنك املركزي املعين بصوغ 

  .يزانية متوسطة األجلالسياسات مبا يف ذلك امل

  الوظائف اليت شغلها يف صندوق النقد الدويل

 ويعد آفاق االقتصاد  حتليليه على شؤون بلدان شرق أفريقياأحباثاقتصادي جيري   ١٩٨٤ إىل ١٩٧٥من 

مبا ( على برامج االقتصاد الكلي لبلدان شرق وجنوب أفريقيا وعكف أساساً ؛العاملي

، وأيضاً لبلدان جنوب شرق )اندا وأوغندا وسيشيليف ذلك زامبيا وزميبابوي ورو

ومما ال ). مبا يف ذلك تايالند والفلبني وبابوا غينيا اجلديدة(آسيا وبلدان احمليط اهلادئ 

 لتحقيق االستدامة على شك فيه أن هذه الربامج تتضمن تسويات ميزانية ومالية

  .املدى املتوسط

كمستشار مقيم بشكل رئيسي (ممثل مقيم لصندوق النقد الدويل يف بنغالديش   ١٩٨٧ إىل ١٩٨٤من 

  ).للحكومة بشأن امليزانية والسياسات املالية



  .خبري اقتصادي أقدم  ١٩٩٠ إىل ١٩٨٧من 

 واليت إندونيسيا يف  يف أسعار النفطة اهلبوط الثاني فترة خاللعمل بشكل رئيسي

تصميم وتطوير وتنفيذ ميزانية متوسطة األجل ع يف امليزانية مصارماً   تعديالًتتطلب

  .هدفها حتقيق االستدامة

  .نائب رئيس شعبة  ١٩٩٧ إىل ١٩٩٠من 

مبا يف ذلك بابوا غينيا اجلديدة (شكل أساسي رئيساً لبعثة بلدان احمليط اهلادئ عمل ب

غيانا وسانت كيتس ونيفيس (، وبلدان منطقة البحر الكارييب )وجزر سليمان وتونغا

صوغ السياسات املالية للتعامل ومن املهم على وجه اخلصوص  ).رينيداد وتوباغووت

وتطبيق إطار عمل فعال لوضع ميزانية متوسطة ) غيانا(مع الدول املثقلة بالديون مثل 

  .األجل

  .ورئيس شعبة، نصف الكرة الغريب/مستشار  ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٧من 

واإلدارة الشاملة لفرق البلدان مسؤول عن استعراض العالقات مع دول يف املنطقة 

). الفردية خلمسة بلدان يف منطقة البحر الكارييب شاملةً جامايكا وترينيداد وتوباغو

يف البنوك التابعة مللكية الدولة، وكانت جامايكا تتأقلم مع األزمة املالية اليت تركزت 

ويف . لنفط والغازأما ترينيداد وتوباغو كانتا تستعدان لطفرة يف املوارد العائدة من ا

  .كلتا احلالتني، متثل لب التعديل يف تصميم وتنفيذ السياسات املالية املالئمة

مليئة بالصعوبات وكانت فترة . ممثل أقدم مقيم لصندوق النقد الدويل يف كينيا  ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١من 

 نظراً ألن االقتصاد عاىن من الرقود واخنفض كل شيء، وخرجت بالنسبة إىل كينيا

 البلد كميات كبرية من رؤوس األموال اخلاصة، وإعادة تسديد املبالغ الصافية إىل من

وعكفت عن كسب على .  األطراف وانتشر القلق بسبب الفساداملتعددةاملؤسسات 

 بشأن السكان املشتتني ألفته احلكومة ‘‘مل يسبق له مثيل’’اإلدارة املالية مع فريق

  . الدويلمبساعدة صندوق النقد الدويل والبنك

مدير مساعد مسؤول عن فرق القطرية األربعة ومسؤول عن اإلدارة العامة ورئيس   ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤من 

وكانت غانا يف طور تسوية اهلدف الرئيسي لتخفيض نسبة الدين . بعثة غانا

وكان هذا . جلالناتج احمللي اإلمجايل عن طريق صياغة تعديل مايل متوسط األ/العام

يف الدخول يف أسواق رأس املال الدولية  أن غانا كانت قادرة على حىتجناحاً فائقاً، 



  .إجناز برنامج للتكيف خاص ا

وساعد إثيوبيا وبذل جهود . مستشار أقدم يف املكتب املباشر للمنطقة األفريقية  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٦من 

  .الستيعاب الزيادة اهلائلة املتوقعة يف املساعدة اإلمنائية املتوسطة األجل

عمل كمدير تنفيذي، كما عمل مع وزراء مالية وحمافظي املصارف املركزية   ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨من 

والتابعني هلم من مسؤولني عن وضع سياسات االقتصاد الكلي مبا يف ذلك سياسات 

  .ميزانية ومالية مالئمة

  التعليم

جبامعة لندن  امللكة ماريكلية بكالوريوس مع مرتبة الشرف األوىل يف االقتصاد من   ١٩٧٤

  .باململكة املتحدة

ماجستري يف االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية جبامعة لندن باململكة   ١٩٧٥

  .املتحدة

  اجلوائز

  .منحة دراسية وطنية  ١٩٧١

  .يف االقتصاد جبامعة لندن باململكة املتحدة Drapers Company جائزة   ١٩٧٣

***  


