
 (كينا فاسوطراوري، نوموسيي هربر )بور 
 ]األصل: بالفرنسية[

 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية

 طراوري  :االسم
 نوموسيي  :اللقب

 هربر  الكنية:
 مدير املالية العامة  الوظيفة:

 يف ماهون، مقاطعة كينيدوغو 02/20/9191تاريخ امليالد ومكان: 
 بوركينايب   اجلنسية:

 متزوج : يةاحلالية العائل
   9191ة ع/ دفةالوضع إزاء اخلدمة العسكرية: مت أداء اخلدمة الوطني

 :المسار الدراسي

ماسرت يف اإلدارة تتمحور حول نتائج الربامج العمومية وحتليل املخاطر   :0221
املعهد الدويل للتنمية االقتصادية واإلدارية يف  وإدارهتا، جامعة الفال و 

 .، كنداكيبيك

 شهادة متصرف إداري، املالية العمومة، املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء.   :9110-9119

 إجازة يف االقتصاد واملالية، املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء.  :9191-9191

شهادة يف التكوين املهين واملايل، ختصص املالية، مركز التكوين املهين التابع   :9190-9191
 ملالية.الوزارة 

 –اقتصاد(، ثانوية ويزين كوليبايل  )الثانوية العامة( )شعبةبكالوريا الشهادة   :9111-9190
 بوبو ديوالسو.

 المعارف اللغوية:
 )الفرنسية )جيدا جدا 

 )االجنليزي )مقبول 



 سنة. 01 الخبرة العملية:

 من خالل: ة املالية العامةإدار : النشاطات الرئيسية

  واألعمال اإلدارية. امةمراجعة حسابات املالية العتنسيق مهام 

  يزانية الدولة وفروعها.ممراقبة تنفيذ 

  يني واآلمرين بالصرف يف املالية العامةالدعم االستشاري للمسريين واإلدار. 

 دراسة تقارير مراجعة احلسابات اليت يضعها حمافظو احلسابات. 

 .تقييم حسابات التسيري اليت يعدها احملاسبون العموميون 

 لعمومية.تقييم الربامج ا 

 .املعاقبة على أخطاء التسيري 

 المعارف في مجال اإلعالم اآللي:

 "وورد"و "إكسل"عاجلة النصوص موبرامج  "0.9ويندووز "استخدام احلاسوب، وبرنامج 
 و WPROGID 4.Oإىل جانب التدريب على برجميات ، نرتن""األ"و "11كسس "أو

Microsoft Office Project 2003 دارة املشاريعإل. 

 المسار المهني:

 :إىل اليوم 029أيلول/سبتمرب 

 (، واغادوغو.امةحمكمة احلسابات )مؤسسة عليا ملراقبة املالية العرئيس أول، 

 .إدارة حمكمة احلسابات -

 مستشار لدى الربملان واحلكومة. -

0221-0299: 

 امة للمالية، واغادودغو.مفتش عام للمالية، املفتشية الع

 .وتفتشيها سري املالية العامةياكل اليت ت  مراجعة حسابات اهل -

0229-0221: 

 ديرية العامة للرقابة املالية، واغادوغو.املبة املالية، اقر المدير عام 

 .للنفقات العمومية واألعمال اإلداريةقابة الَقْبلية ر ال -



0220-0229: 

داخلي، الربنامج القطاعي للنقل/وزارة البنية التحتية والنقل والسكن، م راجع 
 واغادوغو.

 متابعة تنفيذ إجراءات التسيري. - 

0229-0220: 

مدير اإلدارة واملالية، املركز االستشفائي الوطين لطب األطفال شارل ديغول، 
 واغادوغو.

 إدارة املوارد البشرية واملالية واللوجستية. -   

9111-0229: 

 عون، املديرية العامة للتعاون، واغادوغو.

   متابعة التنفيذ املايل للمشاريع والربامج. -   

9111-9111: 

 مدير إداري ومايل، وزارة املوارد احليوانية، وغادوغو.

 إدارة املوارد املالية والبشرية واللوجستية. -

9111-9111: 

 واغادوغو.، ةمدير إداري ومايل، املفتشية العامة للدول  

 إدارة املوارد املالية والبشرية واللوجستية. -   

9119-9111: 

 عون، الديوان الوطين للصفقات العمومية، واغادوغو.  

 مراقبة احرتام إجراءات إبرام الصفقات العمومية. -   

9112-9110:   

 رئيس مصلحة والئي، مراقب مايل والئي يف بوين، غاوا.  

 للنفقات، مستشار.الرقابة املسبقة  -   

 عون مايل والئي وبلدي. -   

9191-9191: 

 عون، مديرية الرقابة املالية، واغادوغو.  



 دراسة امللفات ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة. -   

 وظائف أخرى ومهام تمثيلية:
 0221أبريل إىل دارة اليانصيب الوطين البوركينايب: نيسان/عضو جملس إ. 

 0299-0221جماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا: لسابات لعضو جلنة مراجعة احل. 

 :ممثل حمكمة احلسابات لدى 

  قبة املالية العامة.ملرااملنظمة الدولية للمؤسسات العليا 

 .املنظمة اإلفريقية للمؤسسات العليا ملراقبة املالية العامة 

  املالية العامة. بةية العليا ملراقنفو الفرانكمجعية املؤسسات 

 يف البلدان الناطقة باللغة  قبة املالية العامةملؤسسات العليا ملراتدريب الس اإلقليمي لاجمل
 ما دون الصحراء. الفرنسية يف أفريقيا

 .اجلمعية اإلفريقية للهيئات الفرانكفونية العليا 

 المنشورات والملتقيات:

 وارد احمللية والالمركزية".مذكرة هناية الدراسة من املدرسة الوطنية لإلدارات املالية: "إدارة امل 

  تدريب على "املقاربات واألدوات احلديثة يف إدارة املخاطر يف القطاع العام" يف آذار/مارس
0292. 

 "نظمها  ،املشاركة يف دروس التدريب على "تنظيم وإدارة مصلحة مراجعة حسابات داخلية
يف لومي،  0221 كانون الثاين/يناير  99إىل  91معهد أبيدجان الدويل لإلدارة من 

 طوغو.

  استالم املشاريع اليت ميوهلا البنك الدويل"، يف املركز تدريب على "التسيري املايل وإجراءات
أيلول/سبتمرب  91إىل  1كار/السنغال من ا اإلفريقي للدراسات العليا يف التسيري يف د

0221 . 

____________ 

 


