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كبير الموظفين التنفيذيين في تمويل التنمية وصاحب خبرة على مستوى الرئاسة والمجالس في األسواق الناشئة
والتمويل المستدام واالستثمار المؤثر .يجيد اللغة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية .وإجادة متوسطة للغتين األلمانية
واإليطالية .
الخبرة المهنية
2022-2018

األمم المتحدة (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)

كبير الموظفين الماليين ،مساعد رئيس الصندوق لدائرة المالية؛ أمين عام مساعد ،األمم المتحدة


قيادة تحول النموذج المالي ونموذج األعمال ليصبح الصندوق أول صندوق باألمم
المتحدة ووكالة غير مصرفية تحصل على تصنيف  AA+من وكالتي التصنيف
االئتماني  S&Pو.Fitch



نائب الرئيس المساعد باإلنابة للعالقات الخارجية والشراكات العالمية واالتصاالت
والسكرتير من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني  .2021وقيادة التحضير
المؤسسي لمؤتمر قمة النظم الغذائية ومؤتمر األطراف السادس والعشرين.



المسؤول عن عمليات اإلدارة المالية في أكثر من  93بلدا وحافظة قروض بقيمة 8
مليارات دوالر أمريكي تخصص أكثر من  50في المائة منها ألفريقيا جنوب
الصحراء.



رئيس لجنة المالية وإدارة المخاطر .وعضو لجنة اإلدارة التنفيذية ،ولجنة إدارة
المخاطر المؤسسية ولجنة إدارة العمليات.



رئيس مجلس صندوق رأس مال األعمال الزراعية لألثر الزراعي الذي يركز على
توظيف الشباب الريفيين في البلدان الفقيرة من خالل القروض الصغيرة المقدمة إلى
أصحاب المشروعات الزراعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وقد أنشأ هذا
الصندوق كل من االتحاد األوروبي ولكسمبرغ وتحالف الثورة الخضراء في
أفريقيا.



الرئيس التنفيذي لمجلس صندوق المعاشات التقاعدية لألمم المتحدة في الصندوق.



قيادة المجاالت المؤسسية :الخزانة ،والمخاطر المالية ،والرقابة ،والمحاسبة،
وعمليات اإلدارة المالية (المخاطر االئتمانية).



قيادة سياسة التخرج للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا ،والمشاركة في
قيادة أعلى عملية على اإلطالق لتجديد الموارد (التجديد الثاني عشر لموارد
الصندوق).



تمثيل الصندوق في مفاوضات معقدة :الدول المتأثرة بالنزاع في اليمن وسوريا
بشأن ترتيبات التمويل الستئناف العمليات أو وصول الصومال والسودان إلى نقطة
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اتخاذ القرار بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.


بناء قدرة تنظيمية قوية بنجاح:
 oوضع منهجية جديدة لهيكلة رأس المال وآلية جديدة لتخصيص القروض.
 oإنشاء إدارة المخاطر المالية وإطار المخاطر المالية :نموذج جديد لكفاية رأس
المال ،واستراتيجية األصول والخصوم وإطار المخاطر االئتمانية السيادية.
 oإنشاء وحدة تمويل التنمية :تنفيذ سياسات اإلقراض الجديدة ،وسياسات إعادة
الهيكلة الجديدة ،وسياسة الصرف الجديدة ،وتحديث إطار القدرة على تحمل
الديون.
 oإنشاء وظيفة الرقابة وإطار الرقابة الداخلية.
 oتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المالية ونظام إدارة الخزانة.

2017-2011



قيادة عملية التوقيع على قروض بقيمة تزيد عن مليار دوالر أمريكي خاصة
بالقطاع الخا ص وقروض سيادية وقروض بشروط ميسرة مقدمة إلى الصندوق من
مختلف المستثمرين المؤثرين ،والجهات المتعددة األطراف ،والبلدان ذات السيادة
والوكاالت.



إرشاد النساء في منتصف العمر الوظيفي من خالل شبكة النساء في الصندوق.

مجموعة البنك الدولي :مؤسسة التمويل الدولية

رئيس إدارة األسواق الناشئة والجهات السيادية العالمية وقائد قسم تطوير أسواق رأس مال
الخزانة


قيادة المجموعة المشتركة لتنمية أسواق رأس المال الدولية لمجموعة البنك الدولي
ومؤسسة التمويل الدولية .والعمل على ضمان االتساق مع جهود مجموعة البنك
الدولي بشأن أسواق رأس المال وتنسيق التدخالت والمعامالت القطرية الفعالة.



عضو في فرقة العمل المعنية بالرنمينبي :قيادة وإدارة استثمارات بقيمة  12مليار
رنمينبي في شكل سندات حكومية وسندات مؤسسية في سوق السندات بين البنوك
الصينية في الصين .وتقديم المشورة بشأن عملية الموافقة على حصص بنك الصين
المركزي.



تقديم المشورة إلى هيئة أسواق رأس المال في رواندا بشأن خارطة طريق أسواق
رأس المال.

إنشاء وإدارة برنامج للديون المؤسسية في األسواق بقيمة تكافئ ملياري دوالر أمريكي
لالستثمار بالعملة المحلية في المكسيك والبرازيل وكولومبيا وشيلي والصين والهند وكوريا
وماليزيا وجنوب أفريقيا.


قيادة فريق متعدد الثقافات يقدم تقارير مباشرة عبر مكاتب لندن وسنغافورة
وواشنطن.



عضو في الفريق االستراتيجي لتخصيص أصول الخزانة من أعلى إلى أسفل.
أصول خزانة بقيمة  38مليار دوالر.



طرح  :Nigeria Naija Bondأول إصدار متعدد األطراف في نيجيريا واستثمار
عائدات . Naija



طرح  :Indian Masala Bondتطوير أسواق ماساال الخارجية من خالل
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إصدارات مؤسسة التمويل الدولية.

كبير مديري الحوافظ


إدارة  8مليارات دوالر أمريكي .الجهات السيادية العالمية والوكاالت الحكومية.



إدارة  4مليارات دوالر أمريكي .الديون السيادية المحلية في األسواق الناشئة
(المكسيك والبرازيل والصين وكولومبيا وكوريا ونيجيريا وبولندا).

متحدث في مؤتمرات  Euromoneyو Milken InstituteوCentral Bank
و.Investment Bank
2011-2008

كلية إدارة األعمال INSTITUTO DE EMPRESA
 . http://www.ie.edu/جامعة .أكبر كليات إدارة األعمال األوروبية والمصنفة رقم  1من
 .Finance Worldwideمدريد .إسبانيا.

أستاذ مساعد في التمويل

2011-2006



تعليم اإلدارة التنفيذية ،ماجستير في التمويل المتقدم وماجستير في التمويل.



إدارة الحوافظ .االستثمارات .جائزتان ألفضل مدرس

RENTA 4
صناعة الخدمات المالية؛ مدريد ،إسبانيا.

رئيس االستثمارات البديلة.
التعليم
كلية إدارة األعمال IMD
2021

البرنامج المتقدم للقيادة عالية األداء

2020

البرنامج المتقدم للقيادة عالية األداء



تعليم اإلدارة التنفيذية

مجموعة البنك الدولي
2017

برنامج الريادة المؤسسية



المجموعة الثالثة عشرة

جامعة COMPLUTENSE
2006

2005

دكتوراه في التمويل؛ Cum Laude



عنوان الرسالة :مقاالت عن إدارة
المخاطر المؤسسية.

كلية لندن إلدارة األعمال



عنوان الرسالة :آلية انتقال السياسة
النقدية والقطاع المصرفي.

ماجستير في بحوث االقتصاد



معيد :فهم االقتصاد الكلي الدولي.



منحة دراسية كاملة للدراسات العليا:
 UK ESRCو.ICO Foundation

جامعة PRINCETON
2003

ماجستير في التمويل
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عنوان الرسالة :السوق مقابل النهج
القانوني في إعادة هيكلة الديون السيادية.



معيد :مقدمة للهندسة المالية.



منحة دراسية كاملة للدراسات العليا:
مؤسسة ال كايكسا

