
)المملكة المتحدة(وارن، هيلين لويز
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السيرة الذاتية

إلى اليوم2012تشرين األول/أكتوبر 

خزانةوزارة الفي ، مجموعة السبعةرئاسةلالخدمات اللوجستيةمسؤولة 
)في المملكة المتحدةالماليةوزارة(جاللة لصاحبة ال

اململكة املتحدةرئاسة اللوجستية املتعلقة بكل اجلوانب عن  مشروع مسؤولة 
، حيث قامت بإدارة ميزانية تبلغ 2013عام موعة السبعةلمنتدى الدويلل

بعها اليت تتّ ناسبةاملدارةاملساءلة واإلترتيبات ضمانبليون جنيه اسرتلين و 1
تنظيمفضال عن مسؤويل امليزانية، و بنك اجنلرتا و صاحبة اجلاللة لزانة وزارة اخل

، على املستوى الوزاري ونيابة الوزارةتقدمي الدعم هلا و الدعوات إىل املؤمترات 
(وزير ةوزير اخلزانستضافه جتماع االالكامل واإلعدادإىل جانب التخطيط

رؤساء عدد و وحمافظي البنوك املركزيةاملاليةلوزراءاملالية) وحمافظ بنك اجنلرتا 
.املؤسسات املالية الدوليةمن

: 2012رين األول/أكتوبر تش- 2010زيران/يونيوح

وزارةصاحبة الجاللة (لخزانةوزارة ال، مسؤولة اإلنفاق األولمبي والرياضي
)في المملكة المتحدةالمالية

األلعاب اخلاصة بيينبليون جنيه اسرتل9.3القيادة الداخلية مليزانية تبلغ 
مليون جنيه اسرتليين 200وحوايل ،األلعاب األوملبية للمعاقنياألوملبية و 

تنفقها احلكومة على السياسة الرياضية.

خزانة صاحبة وزراءلتقدمي املشورة و املشهد احلايلسياقيفاملوارد الالزمةفهم 
عن اآلثار املرتتبة يفاإلنفاق مجيع جوانببشأن اجلاللة

.امليزانياتالتغيريات يف

إىل لمخاطر املناسبة لدارة واإلومراقبتهاإلنفاقالتحكم الفعال يف ضمان
.جودة بأفضل سعر وفعالية لدافعي الضرائبجانب أعلى 



بصورة النتائج املرجوةحتقيق من أجل ، عند االقتضاء، ةاءبنّ اتحتديرفع 
.مجاعية

2010حزيران/يونيو - 2009شباط/فبراير 

المملكة المتحدة وزارة ، االجتماعيالصندوق فريق، ةاقتصاديةمستشار 
والمعاشاتعمل لل

مبا يف ذلك حتسني، لصندوق االجتماعيمن اخمتلفةعناصر عنمسؤولة 
يف عام جنيه اسرتليينمليون 139بقيمة، منحتقدمي

2010.

2009حزيران/يونيو - 2008حزيران/يونيو 

وزارة ، المنافع طويلة المدىاستراتيجيةشعبة ، ةاقتصاديةمستشار 
والمعاشاتعمل المملكة المتحدة لل

عام خطة الرعاية االجتماعية إلصالحهيكل احلوكمة أمانة عملت يف 
فريق التوجيه والرئاسة املشرتكة ل، ديريناملجمموعةإدارةدورالومشل،2009

.املشروعإدارةمكتبيةوعضو الرمسي

2008حزيران/يونيو - 2006آذار/مارس 

لعملالمملكة المتحدة لوزارة ، كاتب الدولةلةالخاصالسكرتيرة 
والمعاشات

واملسائل، والفقر األطفالالدولة يف مجيع القضايا املتعلقة بقامت بدعم كاتب 
.الدولية

2006آذار/مارس -2005أيلول/سبتمبر 

، وزارة األوروبيالتحادلو ةالعمل الدوليسوقشعبة ، ةاقتصاديةمستشار 
والمعاشاتالعمل

قاعدة الربيطانية. وقامت بإدارة غريالعمل أسواق ميع جوانبجلةحمللعملت 
مقارنة بالدول يف اململكة املتحدةسوق العملاملتعلقة بوضع بيانات ال

الحتاد الجنةاململكة املتحدةلت ، ومثَّ األخرى
.ليللتشغاألورويب



2005أيلول/سبتمبر -2004تموز/يوليو 

المملكة وزارة ، الخاصةالمعاشاتة، مديرية تحليل اقتصاديةمستشار 
والمعاشاتعمل المتحدة لل

خدمات و تتعلق بالسياسات اأحباثو حتليليةحبوثا X-Govموعةقدمت 
.املعاشاتبشأن مانة لألالدعم 

التعليم والمهارات:

:2003/يونيو حزيران-1999/أكتوبرتشرين األول

جامعة باث، اململكة املتحدة 

يف االقتصاد مع دورة تدريبية يف بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف 1:2
الصناعي

Prince2 Foundation and Practitionerمؤسسة دورة تدريبية لدى 2009

احلكومةاقتصاديةدائرة جية لدى خرّ استشارية خبرية وما يليها2008

______________


